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4 Partners Polska Sp. z o.o to dynamicznie rozwijająca się �rma 
o międzynarodowym zasięgu, która oferuje kompleksowe usługi

transportowe. Priorytetem �rmy jest bezpieczeństwo, terminowość 
dostaw oraz maksymalne dopasowanie do potrzeb klienta. 

Wysoka jakość świadczonych usług i profesjonalizm 4 Partners 
został doceniony zarówno przez kontrahentów, jak i przez 

branżowych ekspertów i poskutkował wyróżnieniem 
w prestiżowym rankingu Diamenty Forbesa 2021.

Poznaj 4Partners

Jednym z atutów �rmy 4 Partners jest zgrany, profesjonalny zespół, który łączy rozwagę i wiedzę doświadczonej kadry oraz kreatywność i energię 
grupy młodych specjalistów. Takie połączenie pozwala na świadczenie kompleksowych usług, obejmujących: transport całopojazdowy, transport 

częściowy, ładunki ekspresowe, spedycję krajową i zagraniczną oraz przewóz ładunków niebezpiecznych (ADR). Aby idealnie dopasować się do 
potrzeb klientów i konkretnych zleceń, 4 Partners posiada pojazdy o różnych parametrach oraz oferuje świadczenie usług magazynowych.

Działamy już od ponad 10 lat, a naszym celem niezmiennie pozostaje profesjonalne i indywidualne podejście do 
naszych kontrahentów. W tym celu stale rozwijamy �rmę i rozbudowujemy naszą �otę. Współpracujemy z klientami 

reprezentującymi zróżnicowane branże i sektory gospodarki w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem 
państw członkowskich Unii Europejskiej. Aby skutecznie radzić sobie z wyzwaniami związanymi ze zmieniającymi się 

przepisami, współpracujemy z Grupą Inelo. Wsparcie ekspertów OCRK i oprogramowanie 4Trans pomaga nam 
zoptymalizować pracę naszej �rmy, dzięki czemu możemy w pełni skupić się na potrzebach naszych klientów 

i dalszym rozwoju.

Jako 4Partners polecamy rozwiązania Grupy Inelo wszystkim �rmom transportowym, 
które tak jak my kładą duży nacisk na bezpieczeństwo oraz dążą do realnego 

usprawnienia swojej pracy.

OCRK Wsparcie

ZASTOSOWANE  ROZWIĄZANIA

Oprogramowanie, które pozwala nam w prosty i wygodny 
sposób zarządzać firmą oraz rozliczać i analizować czas pracy 

kierowców - zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
4Trans daje nam pewność, że działamy w zgodzie z obowiązują-
cymi przepisami, co stanowi szczególnie istotne wsparcie wobec 

licznych zmian prawnych, które mają miejsce w naszej branży. 
Moduły programu zapewniają nam również możliwość 

identyfikacji potencjalnych manipulacji oraz analizowania 
i archiwizowania danych z wykresówek, 

kart kierowcy i tachografów.

Z usługi OCRK Wsparcie korzystamy już od 2017 roku. Eksperci 
wspierają nas w interpretacji przepisów oraz pomagają i doradza-
ją podczas ewentualnej kontroli. Dużą zaletą współpracy jest też 

możliwość skorzystania z całodobowego telefonu interwencyjne-
go, na który możemy zadzwonić w przypadku wystąpienia 

nagłych sytuacji podczas realizacji zleceń. Współpraca z zespo-
łem Grupy Inelo pozwala nam na prawidłowe korzystanie z 

programu 4Trans –  nasi opiekunowie weryfikują przeprowadza-
ne rozliczenia i tworzą specjalne raporty. Nawiązanie współpracy 
z Grupą Inelo było dobrą decyzją – oszczędzamy czas i pieniądze 

naszej firmy oraz zyskujemy pewność właściwego rozliczania 
czasu pracy kierowców.

4TRANS

https://www.4partners.com.pl/

