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Wynajem samochodów ciężarowych CMG: Spedition Experts. Chcieliśmy Państwu zaproponować wynajem
aut dostawczych oraz aut dostawczych z chłodnią w konkurencyjnych cenach wśród innych wypożyczalni.
Firma CMG: Spedition Experts znajduję się w Łodzi, Lublinie oraz Warszawie, jednakże możemy wynająć
auto na terenie całej Polski. Mamy bogatą ofertę pojazdów ciężarowych przeznaczonych do przewozu
zarówno paletowego, jak i produktów spożywczych wymagających chłodni. 
Nasze auta są przeznaczone do wynajmu na doby jak i długoterminowego, w każdym przypadku zapraszamy
do kontaktu w celu stworzenia oferty oraz rezerwacji auta.

Wynajem aut dostawczych z chłodnią 
Nasze pojazdy produkowane fabrycznie są w 100% przystosowane do transportu wymagających niskiej
temperatury towarów. Wbudowana drukarka pozwala na wydrukowanie raportu z całej drogi, dlatego mamy
pewność o utrzymaniu stałej temperatury. Pojazdy typu chłodnia doskonale radzą sobie z temperaturami i
potrafią bez względu na nie trzymać stałą temperaturę.

Wypożyczalnia transporterów zwanych BUSami, pojazdy te doskonale nadają się do przewozu : przesyłek
paletowych, maszyn, a nawet mebli. 

Nasza oferta cieszy się dużą popularnością u naszych klientów, a to z racji na najlepszy stosunek jakości aut
do ich ceny wśród innych wypożyczalni aut. 
Nie mają Państwo kierowcy który mógłby zawieść towar?
Firma CMG Spedition świadczy także usługi transportowe i możemy zająć się kompleksowo państwa
ładunkiem.
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