
Интерфрейт е транспортна фирма, специализирана в извършването на автомобилни превози 

на цели и частични товари - от врата до врата и с междинно складиране.

Транспортните ни услуги покриват всички страни в Европа.

Автопарк

Автомобили Scania, Volvo и Man, полуремаркета Schmitz и 

Krone - сертифицирани според 

EN 12642-XL. Снабдени с модерни устройства за монито-

ринг на движение и локация, в реално време / 24 часа.

Качество и сигурност

• Валиден лиценз за международен транспорт в ЕС.

• Застраховки „Отговорност на превозвача“, 

„Гражданска Отговорност“ и „Обща Гражданска 

Отговорност“

• ISO 90001 (TUV Nord)

• социално-отговорна политика, фокусирана върху 

въвеждането на добри практики и иновативни 

решения, целящи подобряване на екологичната 

среда и качеството на живот 

За нас
Интерфрейт е надежден, сигурен и необходим партньор за всеки бизнес, изискващ  безкомпромисно качество на 

транспортните услуги. Нашият запазен почерк е:

• гъвкавост и експедитивност 

• индивидуален подход към всеки клиент

• отлична комуникация и професионална експертиза

Ще се радваме да предоставим допълнителна информация 
и отговорим на ваши конкретни запитвания!

 02 975 40 55         info@inte�reight.com         София, ул. Жолио Кюри 19, офис 15  

Товари

 Конвенционални товари

 Стоки изискващи температурен режим

 Извънгабаритни товари

 Опасни товари (по ADR)

 Превоз на мебели

 Високо-обемни товари

 Експресни доставки

Услуги

 Автомобилен транспорт 

 Логистика

 Складиране

 Карго застраховки

 Митническо представителство

 Консултиране

влекачи с 13,60 м полуремаркета

хенгери и мегатрейлъри 

фургони / дрехарки

соло автомобили

ванове 
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