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1. 

 
 

CÉGÜNKRİL 
 
A Camion-Group 2000 Bt. jogelıdje magánvállalkozásként 1989. áprilisában alakult, 1 db 22 
éves tehergépjármővel és bérelt telephellyel. Azóta cégünk jelentısen fejlıdött, ma már 55 saját 
és 10-20 darab alvállalkozói tehergépjármővel, valamint saját telephellyel rendelkezik, és 
eredményesen tevékenykedik a közúti fuvarozásban és szállítmányozásban. 
 

1999. decemberétıl az ISO 9001 minıségirányítási rendszer elıírásainak megfelelıen végezzük 
tevékenységünket. 
 
Fı tevékenységeink: 

 

� Nemzetközi fuvarozás, szállítmányozás 
� Logisztikai szolgáltatás 

 
Tevékenység megvalósítása: 
 

A megbízások beérkezése után történik meg a járatok szervezése. 
A megrendeléseknek megfelelıen, a gépkocsik pontosan kiállnak a fuvarok elvégzésére, úgy 
hogy – viszonylatoktól függıen – a címzett, az árut akár másnap reggel, az általa meghatározott 
idıpontban megkapja. 
 

A gördülékeny feladatmegoldás érdekében 0-24 órás diszpécserszolgálatot mőködtetünk, így 
biztosítva a megbízások pontos végrehajtását. 
 

 



 

www.camiongroup.hu 

 

camiongroup@camiongroup.hu 

 

Levelezési cím: H-8921 Zalaszentiván Hunyadi János út 2. 
Tel: +36 92/549-810, 811, 812 Fax: +36 92/549-815 

2. 

 
 
Szolgáltatásaink: 
 

� alapanyagok, félkész termékek, készáruk, ömlesztet gabonafélék export-import szállítása  
� 24 órás diszpécser szolgálat 
� mőszaki meghibásodás esetén cseregépjármő biztosítása 

 
 
Gépjármőveink típusai és jellemzıi: 
 

� félpótkocsik, csere-félpótkocsik 85-103 m3 –ig, 24-26 tonna teherbírásig 
� csere-felépítményes, 120 m3 ( 7,45 m + 8,20 m / 7,80m + 7,80m ) félpótkocsik, 22 tonna 

teherbírásig 
� bélelt, fixes- és billencs pótkocsik 
� 4 év átlagéletkorú VOLVO típusú vontatók, GSM telefonokkal és GPS (mőholdkövetı) 

rendszerrel felszerelve 
� a nemzetközi normatíváknak is megfelelı mőszaki és esztétikai állapotú gépjármővek 

 

A nemzetközi fuvarozást kezdetektıl a CMR nemzetközi elıírásai szerint végezzük. 
Tagjai vagyunk a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének, CMR felelısségbiztosításunk 
250.000 EUR-ra érvényes. 
 

Cégünk 1997-ben alkalmazta elıször a legújabb környezetbarát, EURO 2-es normáknak 
megfelelı gépjármőveket, ezzel alakítottuk ki jármőparkunk arculatát. Azóta is az aktuális EURO 
normáknak megfelelı jármővekkel dolgozunk, remélve, hogy e magatartással sokak figyelmét 
felhívjuk környezetünk védelmére. 
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3. 

 
 
Logisztikai munkatársaink: 
 

Antonio Barbato 92/549-917 antonio@camiongroup.hu 
Bartha Rita 92/549-811 bartha.rita@camiongroup.hu 
Buzsáki Krisztina 92/549-910 buzsaki.krisztina@camiongroup.hu 
Kámán Gábor 92/549-813 kaman.gabor@camiongroup.hu 
Kigyós Mónika 92/549-813 kigyos.monika@camiongroup.hu 
Szeglet Erika 92/549-818 szeglet.erika@camiongroup.hu 
Völler Csaba 92/549-912 voller.csaba@camiongroup.hu 

 
 
 
 
 

Reméljük, bemutatkozó levelünk elnyerte tetszésüket, várjuk szíves válaszukat. 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


