
Servicii complete de 
transport de m`rfuri  

[i mut`ri



Servicii de transport:
  Transporturi rutiere
  Transporturi aeriene
  Transporturi navale
  Transporturi feroviare

Servicii de mut`ri
(interne [i interna]ionale):
  Mut`ri de locuin]e
  Mut`ri de companii

|n func]ie de tipul de m`rfuri pe care le 
transport`m, oferim servicii de:
1. Transporturi de m`rfuri generale
2. Transporturi specializate: 

 Transporturi frigorifice
 Transporturi ADR (bunuri periculoase)
 Transporturi de autoturisme [i alte vehicule     
 Transporturi agabaritice
 Transporturi de mobil`   
 Transporturi de materiale textile     
 Transporturi de cereale [i  

semin]e oleaginoase
 Alte tipuri de transporturi specializate

  9.500 de mut`ri
  31.680 de destina]ii
  700.000 de tone transportate

  60.340.000 de kilometri parcur[i
  70% dintre clien]ii noi ne apeleaz` 

din nou, \n mai pu]in de 3 ani
  98,8% grad de satisfac]ie

Barcelona, Berlin, Lisabona, Oslo, Paris, Roma, Var[ovia, Chicago, Los Angeles, New York, 
Panama, Cairo, Cape Town, Dubai, Shanghai, Tel Aviv, Sydney [i multe alte destina]ii 



Activăm din 2007 pe pia]a de 
transport intern [i interna]ional 
de marfă, depăşind permanent 
aşteptările clienților no[tri prin grija 
pe care o acordăm fiecărui detaliu 
în parte, prin promptitudinea şi 
seriozitatea cu care răspundem 
solicitărilor lor.   
Acționând permanent ca un 
partener de încredere, ne fidelizăm 
clienții şi ne consolidăm relațiile de 
afaceri de lungă durată.   
 
Structura organizatorică pe care o 
avem ne permite reacții flexibile și 
luarea de decizii rapide la nevoile  
de schimbare permanentă a pieței.
  
Activităţile firmei au debutat 
cu transporturile interne și 
internaționale de mărfuri generale, 
mutări locale în Bucureşti [i mutări 
interne pe teritoriul României. Încă 
din 2008 am început să organizăm 
relocări în Europa. 

Ne mândrim cu peste 1.500 de 
mutări rezidențiale și de companii, 
realizate pe cale rutieră, încheiate 
cu succes în localităţi din Austria, 
Belgia, Cehia, Elveţia, Finlanda, 
Germania, Italia, Marea Britanie, 
Norvegia, Polonia, Spania,  
Suedia etc.

Începând din anul 2009 am 
dezvoltat proiecte şi am extins 
relațiile pentru activități de 
transport naval şi aerian către 
destinaţii din Canada, Egipt, 
Israel, Statele Unite ale Americii, 
Sudan etc. Tot atunci am început 
și primele proiecte de transporturi 
rutiere pentru mărfuri speciale. 

În prezent, activitatea principală 
a Volsped este orientată spre 
managementul transporturilor, 
contribuind zilnic, cu un volum 
din ce \n ce mai mare la livrarea 
promptă a mărfurilor clienților  
săi atât în România, cât şi  
interna]ional.

Oferim servicii de transport  
de mărfuri [i mutări atât pentru 
companii, cât [i pentru persoane 
fizice.

Despre noi



Viziunea noastr`
Viziunea noastră este orientată către oameni şi 
]ine cont de nevoile şi cerin]ele lor. Pentru noi 
implicarea activă este un termen foarte  
important, nu doar răspundem clienţilor, ci 
suntem proactivi, le propunem solu]ia care li se 
potriveşte cel mai bine şi lucrăm cu adevărat în 
interesul lor.  

Misiunea noastr`
Suntem o companie de transporturi care are 
grijă de clien]ii s`i nu doar astăzi, ci şi \n viitor, 
ajutându-i prin servicii performante. Depunem 
toate eforturile s` atingem cele mai \nalte 
standarde.

Anticip`m nevoile clien]ilor, le transform`m  
\n oportunit`]i reale pentru ca mai apoi s`  
le \ndeplinim.
Suntem accesibili, u[or de g`sit, de \n]eles  
[i mereu preg`ti]i s` ajut`m.

Valorile noastre
Ne respect`m promisiunile. 
Avem o rela]ie de \ncredere reciproc` atât cu 
angaja]ii [i partenerii no[tri, cât [i cu to]i  
clien]ii, iar eforturile noastre sunt \ndreptate 
spre stabilirea unui contract pe termen lung 
cu ace[tia.

Ne preţuim oamenii, ei sunt cei care fac 
diferen]a. 

Ne implicăm în comunitate. Pentru noi 
exist` o singur` comunitate, cea în care 
trăim. O apreciem [i prin munca noastr` 
sistematic` ajut`m la îmbunătăţirea ei 
permanent`. 

Suntem deschi[i. Acceptăm provocările [i 
găsim soluţiile de a fi din ce \n ce mai buni  
\ntr-o piaţ` care este în continuă schimbare. 
Astfel, suntem preg`ti]i s` oferim cele mai 
moderne [i eficiente solu]ii pentru clien]ii 
no[tri.

Ce beneficii ave]i lucrând cu noi:
  Certitudinea că vă putem oferi soluţii de transport 

adaptate celor mai variate cerinţe 
  Capacitate de transport pentru o multitudine de rute 
  Onor`m cerin]ele clien]ilor cu promptitudine,  

oferind cea mai bun` variant` de transport 
  Reprezent`m o alternativă economică [i performant` 

\n pia]a transporturilor de m`rfuri 
  Optimiz`m \n permanen]` costurile \n func]ie  

de cerin]ele actuale ale pie]ei, scopul nostru fiind  
s` oferim servicii de calitate la costuri accesibile 

  Partenerii no[tri sunt experţi verifica]i pe diferite 
segmente de transport de m`rfuri

  Asigur`m asisten]` vamal` la cele mai ridicate 
standarde de profesionalism



Furniz`m pachete complete de servicii de calitate \n domeniul  
transporturilor interne [i interna]ionale rutiere, aeriene, navale [i feroviare. 

Scopul nostru este s` oferim un raport calitate/pre] optim al serviciilor  
prestate, \n condi]ii de promptitudine [i securitate maxim`.  

Oferim clien]ilor, prin partenerii no[tri, asisten]` vamal` la cele mai ridicate 
standarde de profesionalism. 

Datorit` rela]iilor bazate pe seriozitate [i profesionalism pe care le avem cu 
partenerii no[tri (liniile aeriene, liniile navale, c`r`u[ii rutieri, partenerii de 
transport intern sau din diferite ]`ri), garant`m \ndeplinirea tuturor condi]iilor 
convenite de comun acord [i men]ionate \n contractele de transport, \n  
condi]ii normale de trafic.

Transporturi [i expedi]ii



  Promptitudine [i siguran]`
  Documentație conform cerințelor clien]ilor
  Personal dedicat [i cu experien]`
  Termene de plată flexibile

Transporturi rutiere

Beneficii:

Strategia Volsped este să ofere clienţilor săi soluţii dintre cele mai variate, la costuri rezonabile atât 
pentru transportul intern, cât şi pentru cel extern, pentru a creşte performanţele şi a atinge standardele 
dorite de către client.

Pentru a putea transporta marfa în siguranță și la timp către destinația dorită, colabor`m cu companii 
atât naționale, cât și internaționale, oferind clienților servicii de transport și asistență profesională, la 
cel mai înalt nivel.

La Volsped, dimensiunea mărfii nu conteaz`. Indiferent că aveți nevoie de servicii de curierat, 
transporturi speciale sau camioane complete, noi ne vom ocupa de livrarea mărfurilor dumneavoastră.

  Transport eficient al mărfurilor [i tarife 
competitive pe rute [i destina]ii din  
\ntreaga ]ar` [i din Europa

  Monitorizare [i urmărire online  
a transportului 

  Eficien]` prin soluții moderne de 
management aplicate prin  
tehnologii de ultimă generație



Atunci când căutați o soluție de transport de m`rfuri care s` v` ofere rapiditate, eficienț`, 
precum [i fiabilitate, transportul aerian este solu]ia de care aveți nevoie.

Serviciile noastre de transport aerian reprezint` soluții complete pentru livrarea \n condi]ii  
optime a mărfurilor pe distan]e foarte mari. 
Astfel, m`rfurile dumneavoastr` vor sosi la destina]ie prompt [i \n deplin` siguran]`.
Indiferent de nevoile și cerințele dumneavoastră, g`sim solu]ii pentru a ne \ncadra atât 
\n timp cât [i \n bugetul pe care \l ave]i, oferindu-v` flexibilitate [i eficien]`.

Transporturi aeriene

Beneficii: Servicii de transport:
  Capacitate de transport pentru 

o multitudine de rute
  Promptitudine [i siguran]` maxim`
  Planificare [i monitorizare 
  Urmărire online
  Transparența perioadei de tranzit
  Asisten]` vamal` la cele mai ridicate 

standarde de profesionalism

  Servicii de export [i import oriunde \n lume
  Formalit`]i vamale de export [i de import
  Asigurare cargo pentru marfa transportat`
  Alte servicii auxiliare



Volsped v` pune la dispozi]ie o gam` variat` de solu]ii de transport interna]ional de marf` 
pe cale naval`, \n condi]ii optime de calitate, pre] [i timp.
Re]eaua noastr` de coresponden]i permite ca m`rfurile s` fie direc]ionate, indiferent de 
volumul lor [i de op]iunea de transport aleas`, FCL sau LCL, c`tre destina]ia dorit`. 

Prin solu]iile noastre rentabile, putem conecta serviciile de transport aerian cu cele navale, 
pentru a optimiza durata [i cheltuielile.

Astfel, beneficiați de acuratețea livrărilor pe cale aeriană și de rentabilitatea transportului 
naval – o solu]ie care \mbină eficient beneficiile ambelor metode.

Transporturile [i expedi]iile navale oferite de Volsped sunt disponibile pe toate 
rutele principale din Europa (Anvers, Hamburg, Koper, Pireu, Rotterdam), Asia, 
Africa, Australia [i Statele Unite ale Americii. Serviciile noastre vă ofer` o arie de 
acoperire cât mai mare, optimizând în același timp costurile.

Transporturi navale

Beneficii: Servicii de transport:
  Prețuri competitive
  Standarde de înaltă calitate
  Planificare eficientă
  Soluții sustenabile

  FCL (Transport naval pentru
    containere complete)
  LCL (Transport naval pentru

    containere în regim de grupaj)
  Formalit`]i vamale 
  Depozitare [i antrepozitare vamal`
  Fumigare
  Asigurare cargo marf`
  Alte servicii auxiliare



Dac` protecţia mediului este o politic` prioritar` pentru afacerea dumneavoastră, atunci 
transportul feroviar are cel mai redus impact asupra mediului.
Compania noastr` v` poate oferi soluţii de transport feroviar \n condi]ii optime de siguran]` 
cu termene fixe de livrare. 

Transporturi feroviare

Beneficii: Servicii de transport:
  Punem la dispoziţia clienţilor no[tri 

servicii de transport feroviar de marfă, 
local sau european, în vagon singular

    sau grupuri de vagoane
  Timp scurt de transport a unei  

cantităţi mari de marf` 
  Simplificarea expediţiilor din punct  

de vedere administrativ
  Urmărirea expediţiilor 
  Costuri scăzute de transport

  Transport în containere de 6 m și 12 m
  Transport tip cargo în vagoane 

    standard sau acoperite
  Transport de marfă agabaritică 
  Sigilarea containerelor cu sigilii 

    de securitate și bare



Transporturi 
de m`rfuri generale Transporturi specializate

Construim solu]ii specializate de transport de 
marf` atât pentru destina]ii interne, cât [i  
interna]ionale. Suntem dedica]i clien]ilor no[tri [i 
r`spundem prompt cerin]elor [i nevoilor acestora. 

Diversific`m, punând la dispozi]ie mai multe  
op]iuni [i ne adapt`m zilnic \n func]ie de  
condi]ii, astfel \ncât s` putem oferi servicii de 
calitate, sigure [i \n cât mai multe domenii. 

Am clasificat serviciile oferite, \n func]ie de tipul  
de m`rfuri transportate, respectând astfel 
proceduri distincte pentru fiecare tip de marf` cu 
scopul de a \ndeplini condi]iile specifice.

  Transporturi frigorifice
  Transporturi ADR (bunuri periculoase)
  Transporturi de autoturisme [i alte vehicule 
  Transporturi agabaritice
  Transporturi de mobil`
  Transporturi de materiale textile
  Transporturi de cereale [i semin]e 

   oleaginoase
  Alte tipuri de transporturi specializate

Când spunem m`rfuri generale ne referim  
la o gam` foarte variat` de bunuri [i  
produse care nu necesit` condi]ii speciale  
de transport [i nu e supus` unor 
reglement`ri legale distincte. 

Pentru transportul m`rfurilor generale, 
formalit`]ile sunt mai simple, ceea ce 
diminueaz` timpul de tranzit.

Acest tip de transporturi se realizeaz` cu 
vehicule standard: camioane cu semiremorc`, 
autocamioane, camioane cu remorc`, 
camionete [i microbuze.  
În cazul volumelor mai mari, se poate asigura 
un regim de camion complet sau un regim de 
grupaj.

Pentru fiecare tip de marf` avem elaborate 
proceduri clare, adaptate tipului specific  
de marf` pentru a \ndeplini condi]iile  
optime de siguran]` [i promptitudine pe  
care le ofer` fiecare transport.



Transporturi frigorifice

Transporturi de m`rfuri ADR (bunuri periculoase)

Dacă marfa pe care o aveți de transportat se 
încadrează în categoria mărfurilor perisabile, vă 
punem la dispoziție servicii de transporturi  
frigorifice cu temperaturi controlate, pentru a  
asigura un mediu optim mărfii dumneavoastră. 

Transportul frigorific se împarte în două categorii:

   Transport frigorific cu congelare când aveți de 
transportat marfă congelată cu temperaturi  
controlate, precum pește sau carne congelată.

   Transport frigorific cu refrigerare când aveți de transportat marfă care necesită numai răcire 
și păstrarea unei anumite temperaturi pe toată durata transportului, precum fructe și legume, 
pește și carne proaspătă, flori și plante decorative, carcase de animale, medicamente etc.
Transportul frigorific se efectuează cu camioane frigorifice cu capacități variate, dotate cu 
control de temperatură.

Conform legilor [i reglement`rilor \n vigoare, anumite m`rfuri/bunuri sunt considerate a avea un 
anumit grad de pericol, de aceea Volsped v` propune solu]ii adecvate de transport ADR \n  
condi]ii de siguran]`.

Când spunem marf` periculoas` ne referim la substan]ele [i obiectele care prin natura lor  
fizico-chimic` ar putea aduce daune persoanelor [i/sau mediului \nconjur`tor.

Enumer`m câteva dintre aceste 
substan]e: substan]e [i obiecte 
explozive, gaze, lichide inflamabile, 
substan]e solide inflamabile,  
substan]e care se aprind spontan, 
peroxizi organici, substan]e toxice, 
substan]e infec]ioase, substan]e 
corosive.

Volsped v` pune la dispozi]ie atât 
autovehicule proprii cât [i ale 
partenerilor, \n condi]ii de maxim` 
siguran]`. 

Ave]i garan]ia c` toate transporturile 
noastre se desfăşoară în condiţii de 
maximă siguranţă şi profesionalism.



Transporturi de autoturisme 
[i alte vehicule

Oferim servicii de transport de autoturisme și pe cale naval`, atunci când doriți 
să livrați mașina pe un alt continent.
Deși cele mai frecvente țări de tranzit pentru aceste tipuri de transporturi sunt 
Franța, Germania sau Marea Britanie, efectuăm în mod regulat și importuri sau 
exporturi către/dinspre Danemarca [i Suedia. 

De asemenea, la cerere livrăm mărfuri mici precum ambarcațiuni, motociclete, 
ATV-uri sau vehicule mari cum sunt capetele tractoare sau utilajele agricole de 
diverse dimensiuni.

Transportăm național și internațional autovehicule noi, rulate sau avariate, pe 
orice rută din Europa. Fie că este vorba de export sau de import, avem soluții 
logistice pentru a transporta pe cale rutieră autoturisme 
în Uniunea Europeană. 

Dispunem de aparatură modernă de monitorizare, astfel 
echipa Volsped vă poate oferi informații exacte despre 
poziția mașinilor la orice oră.



Transporturi agabaritice

Transporturi de mobil`

Volsped vă pune la dispoziție servicii de transport de marfă agabaritică la prețuri competitive  
atât pe plan național, cât și internațional.  
Vă stăm la dispoziție oricând aveți nevoie să transportați marfă care depășește greutatea sau 
dimensiunile autorizate.

Transportul agabaritic se poate efectua cu 
camioane flat-bad cu lungimea de 13,6 m și 
sarcina utilă de 24 de tone. Aceasta este 
varianta ieftină de transport, iar în cazul în care 
dimensiunile și greutatea depășesc cu mult 
limitele admise prin lege, transportul se va 
efectua cu trailere specializate.

Dincolo de prețuri sau de aspectul simplu la prima 
vedere al serviciilor de transport de mobilă, este 
bine să vă asigurați că bunurile dumneavoastră 
vor fi relocate în condiții suficient de bune pentru 
a ajunge la destinație în aceeași stare. 
Acest lucru presupune de la condusul cu grijă 
și responsabilitatea șoferilor, până la existența 
materialelor necesare protecției mobilierului.  
La Volsped veți găsi întotdeauna mașini pregătite 
cu materiale, șoferi instruiți pentru astfel de 
operațiuni și prețuri competitive.

Echipa noastră vă stă la dispoziție dacă aveți 
nevoie de demontarea, împachetarea sau 
etichetarea mobilierului. Dispunem de toate 
soluțiile necesare pentru a oferi o gamă completă 
de servicii auxiliare transportului efectiv.

Mărfurile care ar putea necesita transport 
agabaritic: utilaje agricole și tractoare, stații 
de asfaltare, utilaje de construcții, case 
preconstruite, tablă, cazane, piese turnate, 
lingouri metalice, echipamente navale, 
instalații eoliene, structuri metalice sau din 
lemn.



Volsped ofer` solu]ii avantajoase de 
transport de confec]ii [i textile, \n 
condi]ii de performan]`, siguran]` [i 
promptitudine.

|ntrucât \mbr`c`mintea finit` are  
nevoie de servicii [i vehicule  
specializate, dispunem de dube  
complet utilate, de diverse capacit`]i 
[i avem grij` ca fiecare ]es`tur` s` fie 
transportat` \n cele mai bune condi]ii, 
astfel \ncât s` ajung` la destina]ie  
intact`.

Transporturi de 
materiale textile

Transporturi de cereale 
[i semin]e oleaginoase

V` punem la dispozi]ie autoutilitare carosate [i dube, prev`zute pentru serviciile de transport de 
confec]ii pe umera[e. Vehiculele sunt echipate cu 16-25 stendere, \mp`r]ite pe dou` rânduri. 
Fiecare stender \n parte este dotat cu sisteme de fixare a umera[elor pentru a se evita desprinderea 
acestora. Conform cerin]elor clientului [i caracteristicilor m`rfii transportate, avem posibilitatea de a 
m`ri sau mic[ora distan]a dintre rândul de sus [i cel de jos \n func]ie de lungimea confec]iilor. 
Toate autoutilitarele noastre sunt echipate cu mochete pentru a evita deteriorarea sau murd`rirea 
confec]iilor la \nc`rcare [i desc`rcare. 

Transporturile rutiere sunt efectuate sub acoperirea 
asigur`rii CMR de]inute de c`tre c`r`u[i, cât [i a 
asigur`rii de r`spundere civil` pe care o avem.
Prin partenerii no[tri dispunem de un parc auto 
variat, alc`tuit din mijloace de transport moderne, 
specializate pentru diverse tipuri de cereale, plante 
tehnice [i materii prime necesare \nfiin]`rii culturilor.

De asemenea, personalul care asigur` serviciile de 
transport este calificat [i are experien]a necesar` 
pentru a garanta efectuarea acestor servicii \n cele 
mai bune condi]ii.

Onor`m cerin]ele clien]ilor cu promptitudine [i le 
oferim cea mai bun` variant` de transport.

Efectu`m transporturi na]ionale [i interna]ionale de cereale [i semin]e oleaginoase (grâu, orz, 
porumb, floarea soarelui, rapi]` etc.) \n condi]ii de deplin` legalitate, respectând normele de igien` 
[i siguran]` alimentar`. 
Avem experien]` \n transporturile de cereale [i \ndeplinim toate condi]iile impuse de legisla]ia \n 
domeniu. 



Mut`ri de locuin]e
Alegerea unei firme de mutări pentru relocarea 
bunurilor personale nu este o decizie ușoară,  
de aceea înțelegem nevoile fiecărui client care  
ne apelează și tratăm cu seriozitate și 
transparență întregul proces de relocare. 
Volsped vă oferă servicii de mutări rezidențiale 
atât în București, cât și intern [i internațional.

  Vă trimitem oferta de preț scrisă, prin  
e-mail, cu toate serviciile incluse. 
Aveți siguranța că lucrurile discutate rămân 
stabilite și că echipa de mutări ajunge la data  
și ora stabilită. 
  Protejăm bunurile pe care le relocăm din 

locuința dumneavoastră cu materiale  
specifice, pe toată durata transportului.  
Evitați astfel ca acestea să se zgârie sau să  
se murd`rească.
  Echipa noastră este amabilă și se ocupă 

de demontarea, împachetarea, etichetarea și 
transportul bunurilor la noua adresă.

  Pe durata oricărui serviciu de transport de 
mobilă, mașinile noastre sunt monitorizate 
prin sisteme track GPS pentru a ști în 
permanență unde se află mobila sau alte 
bunuri din locuința dumneavoastră.
  Poziționăm fiecare obiect la destinație 

conform cerințelor dumneavoastră sau 
conform planului de mutare, astfel încât  
să nu faceți niciun efort suplimentar.
  Suntem singura firmă de transport de 

mobilă și mutări de locuințe din România 
care vă oferă un discount de 5% pe loc dacă 
echipa întârzie la mutare.

Mutarea unei locuințe trebuie tratată cu 
o atenție deosebită, cu răbdare și calm, 
deoarece bunurile clienților, indiferent de 
valoarea, vechimea sau starea în care se află, 
sunt lucruri personale cumpărate de-a lungul 
vieții. Echipele noastre de mutări tratează 
lucrurile clienților ca și cum ar fi ale lor, le 
protejează corespunz`tor, le manipulează cu 
atenție și le transportă în siguranță.



Beneficii:
  Ofertă de preț adaptată bugetului

Calcul`m cel mai bun raport calitate/preț, 
în funcție de anumiți factori esențiali pentru 
planificarea optimă a mutării, respectiv 
numărul de persoane necesar, tipul de 
autoutilitară pentru transport în funcție de 
volumul estimat, materialele de protecție 
necesare pentru transportul bunurilor în 
siguranță etc. 
Vă garantăm un raport calitate/preț excelent 
și în plus aveți posiblitatea negocierii prețului 
în funcție de nevoile dumneavoastră. Dacă 
aveți ajutor în plus, personalul alocat din 
partea Volsped este mai mic, iar prețul 
mutării se adaptează în funcție de bugetul 
dumneavoastră.
Suntem mândri de schimbarea pe care vrem 
să o aducem și calitatea serviciilor pe care le 
oferim atât in cazul serviciilor de relocări, cât 
și al celor de transport de marfă în general.
Ne place să ne diferențiem prin suportul 
deosebit pe care îl oferim clienților și prin 
construirea de relații dintre cele mai bune.

  Suport excelent
Vă oferim suport pe toată durata procesului 
de mutare. Apreciem dorința clienților de a se 
documenta pentru a face alegerea cea mai bună  
și încurajăm această inițiativă. 

  Protecție sporită pentru mobilă și alte bunuri
Protejăm lucrurile din locuința dumneavoastră 
cu materiale de cea mai bun` calitate. Montajul 
mobilei se efectuează cu scule profesionale, 
astfel încât nu există niciun risc ca blaturile să fie 
deteriorate din cauza folosirii unor scule ieftine 
sau de proastă calitate. 
Aceleași standarde de calitate sunt și în cazul 
păturilor de protecție, bureților de 5 cm grosime 
cu care se protejează electrocasnicele mari pe 
durata unei mut`ri, stretch-ului sau a scotch-ului 
care nu lasă urme. 
De asemenea, echipamentele folosite pentru 
mutarea obiectelor grele, precum seifuri, piane 
sau pianine, sunt cele mai bune de pe piață, 
respectiv lize pentru urcarea și coborârea treptelor 
ce suportă o greutate de 300 kg, cărucioare ce 
pot fi manevrate cu ușurință și care suportă o 
greutate de 400 kg etc.



Mut`ri de companii
  Vă furnizăm cutii de carton și etichete 

speciale pentru ca fiecare lucru să fie la locul  
lui la finalul comenzii.

  Protejăm bunurile din firma dumneavoastră 
pe toată durata transportului cu materiale 
corespunzătoare și de calitate superioară.

  Protejăm suplimentar toate electronicele și 
echipamentele IT și organizăm transporturi 
separate pentru acestea, dacă este cazul.

  Oferim documentația completă în mai  
puțin de 20 de minute (contract, fișa de 
comandă, factura fiscală etc.).

  Pe toată durata mutării beneficiați de  
suport din partea unui manager de transport 
licențiat ARR (Autoritatea Rutier` Român`).

Pentru ca totul să fie mai ușor pentru colegii 
dumneavoastră, Volsped vă oferă servicii de la 
reorganizarea de birouri în același spațiu,  
până la mutarea sediilor cu mii de angajați.

  Primiți oferta de preț scrisă și toată 
documentația necesară prin e-mail în mai 
puțin de 30 de minute de la solicitare.

  Suntem singura firmă de mutări din  
România care vă oferă 5% discount pe loc  
din valoarea contractului dacă echipa întârzie  
la mutare.

  Vă ajutăm să planificați corect mutarea 
firmei, astfel încât colegii dumneavoastră să 
fie productivi imediat dup` ce s-a încheiat 
comanda.



Cu experiența acumulată din 2007 în mutări internaționale, nicio localitate nu este 
inaccesibilă pentru livrarea bunurilor dumneavoastră. 
Mutarea se poate face rutier, aerian sau naval.

Pe cât de frumoase sunt schimbările și noile începuturi, pe atât de greu vi se poate 
părea să organizați o mutare într-un alt capăt al lumii. Ne face plăcere să contribuim la 
experiențele plăcute din viața clienților noștri și dispunem de toate resursele necesare 
pentru a organiza mutări internaționale la prețuri competitive. Fiecare mutare are 
particularitățile ei, așa că ne vom interesa de la început care sunt nevoile  
dumneavoastră pentru a găsi varianta optimă de transport. Pentru mutări  
internaționale în Uniunea Europeană dispunem de variante de transport cu servicii  
și costuri diferite pentru a fi siguri că oferim cele mai potrivite soluții. De-a lungul 
activității noastre am efectuat cu succes relocări către fiecare continent, în special către 
țări precum Australia, Canada, Emiratele Arabe Unite sau Statele Unite ale Americii.

Mut`ri interna]ionale



Folosim toate resursele disponibile pentru a transporta bunurile dumneavoastră către orice port sau 
aeroport din lume. Vă ajutăm cu întocmirea documentelor vamale sau a listelor de bunuri împachetate.

Beneficii:

  Consultanță gratuită și suport pe întreg procesul mutării din partea unui manager de transport 
licențiat ARR (Autoritatea Rutier` Român`)

  Ofertă de preț personalizată în funcție de buget și de nevoile identificate
  Asigurarea bunurilor transportate
  Împachetarea eficientă și profesionistă a bunurilor expediate pe cale rutieră, aerian` sau naval`
  Suport pentru întocmirea documentelor vamale
  Relocarea locuinței într-un alt stat membru al Uniunii Europene cu servicii de manipulare
  Relocarea unei sucursale a firmei în altă țară membră a Uniunii Europene cu servicii de manipulare
  Relocarea bunurilor în Statele Unite ale Americii, Canada sau pe alt continent cu servicii de 
comisionare vamală

  Expedierea bunurilor în altă țară în regim de grupaj atunci când nu aveți nevoie de 
    servicii de descărcare

Au avut \ncredere \n noi:
  Agenția Națională pentru Conservarea Energiei 
  Air Liquide
  Automotive Trading Peugeot 
  Biometrix
  Boissigny
  Blue Air
  Bursa de Valori București
  Buzmann Industries 
  Casa de Avocatură Bulboacă și Asociații 
  Casa de Avocatură Portnoi și Asociații
  Casa de Insolvență Transilvania
  Ceragem
  Creative Vision Broadcast
  DB Schenker 
  eSky

  H&M
  Iteco Steel Service
  Muzeul Național de Artă Contemporană
  OMV Pipera
  Remat Scholz 
  Sanitas București
  Sephora
  Strabag 
  Supercard 
  Suzuki România
  Teatrul Național
  Zonemed Biometrix
  Și mulți alții cărora le mul]umim pentru

    încrederea acordată serviciilor noastre.  

Logistica necesar` complet`



SC VOLSPED SRL
{oseaua Berceni nr. 96, 
Monaco Towers, 041918, 
Sector 4, București, România
Telefon: 0740 029 300
Fax: +4 021 780 5212
E-mail: office@volsped.ro
Web: volsped.ro


