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CÉGTÖRTÉNET

1993-ban a Szilágyi család megalapítja a Rozoti szállítmányozási céget, a munkát egyetlen 

teherautóval kezdik nemzetközi viszonylatban. A család ma is a vállalat egyetlen 

részvényese.

1995-1998 között fokozatosan bővítettük és korszerűsítettük a flottát, mellyel már 

hatékonyabban tudtuk kiszolgálni ügyfeleinket.

1999-2004 között a portfólió bővítésével biztosítottuk, hogy a Rozoti márkanév eggyé 

váljon a minőségi logisztikai szolgáltatások fogalmával.

2005-től megerősítettük jelenlétünket az Európai szállítmányozási piacon és jelenleg 

büszkén állapíthatjuk meg, hogy ügyfeleink elégedettek, hogy egy családias légkörben 

formálódott csapat szolgálja ki őket.

Since 1993
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A FLOTTÁNKRÓL

A korszerű saját  a következő egységekből áll: ponyvás nyergesvontatók (MEGA, flottánk  

Normal) illetve zártszelvényes nyergesvontatók (MEGA, Normal).

          24 t és 90 m3 kapacitású ponyvás kamion

          24 t és 100 m3 kapacitású MEGA ponyvás kamion

          24 t és 100 m3 kapacitású MEGA zártszelvényes kamion

          22 t és 85 m3 kapacitású hűtős kamion

          3,1 t és 40 m3 kapacitású ponyvás kisteherautó

          2,8 t és 40 m3 kapacitású kisteherautó

          1,2 t és 15 m3 kapacitású zártszelvényes sprinter típusú tehergépkocsi

          1,2 t és 20 m3 kapacitású ponyvás sprinter típusú tehergépkocsi

A saját flotta mellett számos exkluzív szerződéssel alvállalkoztatott járművünk van, amelyek

folyamatosan a Rozoti csapatának irányítása alatt működnek, és ugyanolyan szabvány 

szerinti felszereltségűek, mint a saját járműveink.

2Cégbemutató

Eurobusiness Park I, Petre Carp utca 7-es szám, 410605 Nagyvárad, Bihar megye, Románia



Since 1993

ENGEDÉLYEK – FLOTTAKÖVETÉS - BIZTONSÁG

A szállított áruk biztonságát az 2.500.000 euró értékű német Allianznál megkötött

CMR biztosítás garantálja. A folyamatos GPS-nyomkövetés lehetővé teszi az információ

áramlás felgyorsítását az ügyfeleink felé, akiknek kérésére akár online hozzáférést is 

biztosíthatunk a szállítmány berakodásától a célállomásig.

CODE XL A-Schild
(hulladék szállítás)

ADR
(veszélyes áruk szállítása)

A
VIHB

(hulladék szállítás)
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2022 MEGHATÁROZÓ MUTATÓI

          1.100 elégedett és a megbízásoknak megfelelően kiszolgált ügyfél.

          615.000 tonna leszállított áru, aláírt szerződéseinknek megfelelően.

          45.000.000 sikeresen tejesített kilométer, komolyabb közúti esemény nélkül, saját, 

          valamint partnereink járműveivel. Biztosítjuk az európai szabványok szerinti szállítást 

          bármilyen útvonalon – export és import egyaránt – az EU összes államába.

Tavaly az üzleti forgalmunk meghaladta a 36.000.000 eurót, amit a cég mennyiségi és 

minőségi fejlődése tesz lehetővé.

Sikerünk a fiatal, motivált csapatunknak köszönhető, amely az ügyfelekkel való erős 

kapcsolatrendszer kiépítésében kimagasló szerepet vállal.

Since 1993

Árbevétel (€) Alkalmazottak száma
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MIÉRT A ROZOTI?

   Egy fiatal és erős fuvarszervező csapat, legalább  éves tapasztalattal a nemzetközi8
   áruszállításban.

   Nagy figyelemmel követjük és gyakorlatiasítjuk az európai előírások változásait. 

    Nagy odafigyeléssel továbbítjuk ezeket partnereink felé. (Mobility package 1, 
   RO e-transport,  stb.).

    A humán erőforrásba való folyamatos befektetés az első és legfontosabb mozgatórugója 
   a cég fejlődésének (idegennyelv-tanfolyamok, szakmai továbbképzések).

   Kitűnő földrajzi lefedettség, a területi képviselőink révén.
   
   Az ügyfelek komolyságot és szakértelmet tapasztalnak részünkről.

   Saját székhely a nagyváradi ipari parkban,  kilométerre a Magyar határtól, az8  A3-as
   autópályához közel, amely összeköti Romániát Európa többi részével.

   2.500.000 euró értékben megkötött CMR biztosítás a németországi Allianznál.

   A tulajdonosok közvetlenül részt vesznek az ügyintézésben, ami gyors döntéshozatalt
eredményez.   

   Saját tehergépjármű flotta.
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KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TANUSÍTVÁNYOK

A környezetvédelem társadalmunk legtárgyaltabb témái közé tartozik, ezen belül fontos 

szerepet játszik a logisztikában is. Cégünk igyekszik ebben egyre nagyobb szerepet vállalni, 

beépítve mindennapi teendőinkbe az alább felsorolt tényeket:

          Az üres járat csökkentése a fel - és lerakodási pontok között;

          Környezetkímélő EURO 6-os kamionok használata;

          Teherautók fogyasztáscsökkentése optimalizált távolság számítással, illetve a 

          sofőrök továbbképzésével;

          Járműveink működési zajszintjének csökkentése.
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Elérhetőségi adataink

Telephely: Petre Carp 7, Borsi út, Nagyvárad, Románia

Székhely: Oltului utca 7-es szám, Bihar, Bihar,  Románia

Adószám: RO 4348076

Cégjegyzék szám: J05/2578/1993

E-mail: info@rozoti.ro

TimoCom nr:

Transporeon nr:

Teleroute nr:

123cargo nr:

Trans.EU:

063582

241678

479166A

4980

605795-1
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JÖVŐBENI CÉLKITŰZÉSEINK

          A logisztikai tevékenységeink nemzetközi fejlesztése;

          Az anyagmozgatási és raktározási részleg fejlesztése;

          A megbízható logisztikai partneri státus nemzetközi megerősítése;

          Az üzleti forgalom és az ügyfél-portfólió növelése, bővítése;

A CSAPAT
AMELY MINDEZT LEHETŐVÉ TESZI

/ Nemzetközi közúti fuvarozás és 
fuvarszervezés
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Telefon: +40 259 419 889

Fax: +40 259 419 888

E-mail: info@rozoti.ro

www.rozoti.ro

since 1993


