
Sempre in tempo



Godstransporter med höga krav
Transporter till och från Italien. Varje dag i veckan. Det är Italcargo.

Italcargo startades 1998 och har idag ett 50-tal lastbilar. Genom att endast trafikera Italien 
har vi skaffat oss unik spetskompetens och ett stort nätverk av väl inarbetade kontakter. 
Därför kan vi erbjuda dig effektiva transporter med hög service från dörr till dörr. Tack vare 
egna chaufförer och egen godsterminal, där vi kan lasta om dygnet runt, kan vi korta 
ledtiderna för dina transporter till och från Italien. 

Vi är ett företag med höga ambitioner. Inte minst när det gäller miljö och kvalitet. Våra 
transporter utförs med lastbilar som uppfyller de strängaste utsläppskraven  och vår 
 verksamhet är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Viktigast av allt är att vi håller vad vi lovar. Testa oss!

”Italcargo är snabba och flexibla. De är 
duktiga på att  kommunicera, det gör 
det lättare för oss att planera. 
Claus Colbin, Carpart AB

Italcargo gör allt rätt, därför blir 
mitt jobb så lätt! 
Isabelle, Saint-Gobain Ecophon AB””Vi anlitar gärna Italcargo. De har alltid utfört uppdragen 

med pålitlighet och punktlighet. Speciellt nöjda är vi med 
deras säkra och snabba information.
Carina Roselin, Bharat Forge Kilsta AB



Vi anstränger oss för dig
På kontoret i Lilla Edet är vi ett litet, effektivt team som ger dig bästa möjliga service. Du talar 
alltid med samma person, som lär känna ditt företag och dina speciella behov. Och med hjälp av 
GPS-spårning har vi full kontroll på dina transporter hela vägen.

Vi kör Express varje vecka i båda riktningarna. Med dubbelbemannade eller trippelbemannade 
bilar går dessa transporter i många fall lika fort som flyget – och nästan alltid blir det billigare. 

Vi vet också hur viktigt det är vara flexibel och kunna ställa upp när du behöver vår hjälp. Efter 
kontorstid har du alltid möjlighet att ta kontakt med oss via vår jourtjänst. Den är öppen 24 
timmar om dygnet, alla dagar i veckan. 

Ingenting ska vara omöjligt för dig – för ingenting är omöjligt för oss!

Dina fördelar som kund hos oss:
•  Snabba transporter – regelbundna avgångar dagligen, både ut och hem

•  Jouröppet – du når oss dygnet runt, alla dagar i veckan

•  Personlig service – du får direktnummer till din egen kontaktperson

•  Full kontroll – alla bilar är försedda med GPS-spårning
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Kontakta Italcargo 
– för snabba transporter till och från Italien

Ring oss när du behöver oss!

Italcargo Sweden AB 
Sänkvägen 3 
463 33 Lilla Edet

Journummer:  070-515 83 20

Tel: 0520-65 88 50 
Fax: 0520-65 87 50 
E-post: info@italcargo.se

Hemsida: www.italcargo.se

Swedbank i Lilla Edet 
för företag och privatpersoner

Välkommen!

www.stenalinefreight.com

www.agtrailers.com

AG Service AB
Importgatan 24
SE-422 46 Göteborg
 
Tel. 031- 58 68 80
Fax 031-52 25 73


