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Nasi specjaliści
            

Zeskanuj kod, 
aby poznać naszych 
pracowników.

Nasi pracownicy chętnie 
zaoferują Wam wszechstronną 
pomoc.

W firmie HC-CARGO znajdziecie 
odpowiedzi na niemal wszystkie 
pytania i możecie liczyć na 
niezawodną obsługę, wiedzę 
techniczną oraz specjalistyczną 
poradę.

Nasi zdolni i zaangażowani 
pracownicy zrobią wiele, aby 
pomóc Wam w odnalezieniu 
poszukiwanych części w 
korzystnej cenie.

Naszym priorytetem jest 
niezawodność. Możecie mieć 
pewność, że korzystając z 
usług naszego doświadczonego 
zespołu, jesteście w dobrych 
rękach - jakość produktów i 
usług jest dla nas najważniejsza. 

Dbamy o szybką i pewną 
obsługę. Dlatego też oferujemy 
elastyczne i dopasowane 
do klienta opcje transportu 
zapewniające dostawę na czas. 

W firmie HC-CARGO klient jest 
zawsze na pierwszym miejscu.

Wysoka jakość produktów
•	Certyfikat ISO 9001:2000
•	Regularne audyty dostawców
•	Test wszystkich produktów



Specjalizujemy się w dziedzinie 
części elektrycznych do 
pojazdów. 

Jeżeli potrzebujecie części 
do samochodów osobowych, 
ciężarowych, maszyn budowlanych 
i rolniczych czy sprzętu 
pływającego, najpierw zadzwońcie 
do firmy HC-CARGO.

Jako nasz klient macie dostęp 
do ponad 30.000 artykułów. 
Wszystkie nasze produkty są w 
konkurencyjnych cenach, a ich 
jakość cieszy się dobrą opinią.

Rozruszniki i alternatory
Korzystając z oferty firmy HC-CARGO, 
otrzymujecie dostęp do bogatego 
asortymentu podzespołów elektrycznych. 
Dostarczamy rozruszniki i alternatory do 
niemal wszystkich pojazdów w Europie - 
jesteśmy zatem niezawodnym dostawcą.

Części zamienne do rozruszników i 
alternatorów
Nasza firma zapewnia największy na 
rynku wybór części zamiennych do 
rozruszników, alternatorów, silników 
prądu stałego oraz dynastarterów. 
W ofercie zawsze znajdziesz to, 
czego poszukujesz. Jesteśmy Waszym 
ekspertem w dziedzinie części 
zamiennych.
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Produkty dobrej jakości 
o wielu zastosowaniach

Sprężarki klimatyzacji i części zamienne
Firma HC-CARGO oferuje sprężarki 
klimatyzacji oraz części do nich. Nasz 
asortyment części do układów klimatyzacji 
odznacza się konkurencyjną ceną, 
dobrą jakością oraz stale wzbogacanym 
asortymentem, które będą w stanie spełnić 
potrzeby Waszego warsztatu.

Oświetlenie
W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór 
lamp i produktów oświetleniowych, w tym 
lamp do wielu zastosowań, obrotowych, 
ostrzegawczych, żarówek, lamp roboczych, 
elementów odblaskowych oraz wielu innych 
podobnych produktów. U nas możecie 
znaleźć wszystko, czego potrzebujecie 
zarówno dla Waszego warsztatu, jak i 
Waszych klientów. 

Artykuły elektryczne
Firma HC-CARGO oferuje imponujący 
asortyment akcesoriów elektrycznych. 
W jego skład wchodzą cewki i moduły 
zapłonowe, wyłączniki masy, pióra 
wycieraczek, kamery i czujniki cofania, 
świece i rozmaite czujniki, żeby wymienić 
tylko parę przykładów. Dostarczymy 
prawie każdą część elektryczną, o jakiej 
pomyślicie.

Materiały warsztatowe
W naszym bogatym asortymencie 
znajdziecie narzędzia oraz materiały 
instalacyjne. Są wśród nich kable, 
przewody, mierniki uniwersalne, zaciski, 
bezpieczniki oraz wiele innych.

Firma HC-CARGO jest 
czołowym dostawcą części 
elektrycznych do pojazdów 
w Europie

Zeskanuj kod, aby 
obejrzeć film na 
temat naszych 
produktów.
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Specjalistyczne doradztwo 
przez telefon i Internet

Wystarczy połączenie z 
Internetem, aby uzyskać dostęp 
do poszukiwanych produktów.

Zapraszamy na stronę 
www.hc-cargo.com. Tylko parę 
kliknięć i już macie dostęp do 
ponad 30.000 produktów i ich 
danych technicznych.

Wygodna wyszukiwarka 
jest niezawodną pomocą w 
znalezieniu potrzebnych części. 
Zapewniamy kilka sposobów 
dotarcia do poszukiwanego 
produktu - wyszukiwanie wg 
numeru CARGO, numer OE, listy 
zastosowań, grup i specyfikacji 
produktu lub numeru KBA - 
wybór należy do Was.

Dlaczego nie spróbować od 
razu? Wejdźcie na stronę www.
hc-cargo.com, dowiedzcie się 
więcej o naszych produktach 
i usługach, przeglądajcie 
elektroniczny katalog części 
i wypróbujcie nasz sklep 
internetowy.

Warto regularnie odwiedzać 
naszą stronę - stale poszerzamy 
i aktualizujemy przydatne 
informacje i usługi.

Serdecznie zapraszamy!
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Przez 24 h w Internecie
            

Zeskanuj kod, 
aby wyświetlić film 
o naszej ofercie w 
Internecie.



Wiemy, jak ważne jest, aby być 
pod ręką.

Firma HC-CARGO jest obecna 
na całym świecie. Prowadzimy 
biura handlowe w Danii, 
Wielkiej Brytanii, Niemczech, 
Francji, Włoszech, Holandii, 
Szwecji, Polsce i Stanach 
Zjednoczonych. Dlatego 
prawdopodobnie będziecie mieć 
okazję do kontaktu z naszymi 
przedstawicielami, którzy mówią 
w Waszym języku i zrozumieją 
Wosze indywidualne potrzeby 
rynkowe.

Nasza siedziba główna, gdzie 
mieszczą się główne działy 
firmy, znajduje się w Danii. 
Stąd obsługujemy ponad 16.000 
klientów na całym świecie; 
codziennie wysyłamy produkty 
do warsztatów w ponad 85 
krajach.

Jeżeli chodzi o części zamienne, 
akcesoria i elementy do układów 
klimatyzacji, jesteśmy zawsze 
tam, gdzie nas potrzebujecie.

Jesteśmy Waszym ekspertem w 
dziedzinie części zamiennych.

HC-CARGO z bliska

Jesteśmy tam, 
gdzie nas potrzebujecie
      

Zeskanuj kod, 
i znajdź oddział HC-CARGO 
na świecie.

Aby znaleźć lokalnego przedstawiciela 
HC-CARGO i zapoznać się z pełną ofertą,  
prosimy odwiedzić stronę

www.hc-cargo.com
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