
 

 

 

Ügyféltájékoztató #3 – 2020.03.26.  

 NOW – Váltson most a vasútra. A Rail Cargo Group fenntartja vasúti 

árufuvarozási szolgáltatásait, ezáltal biztosítva az országos és nemzetközi 

ellátást 

 Az egyes kocsi forgalmak rugalmas, rövid határidős vasúti fuvarokat tesznek 

lehetővé 

 Új horvátországi közvetlen összeköttetés garantálja a gyors árutovábbítást 

 A Wörgl–Brenner és Wels–Maribor ROLA járatok menetrend szerint 

közlekednek 

 Kapacitásaink növelésével teljesíteni tudjuk a megbízásokat – csatlakozó 

fuvarok esetében a piaci szereplők lehetőségeinek függvényében 

 A Rail Cargo Group az esetleges késésekért a jelenlegi rendkívüli helyzetre 

való tekintettel adott esetben nem tud felelősséget vállalni 

Az aktuális helyzet 

A Rail Cargo Groupnál tisztában vagyunk kiemelten felelős szerepünkkel, és az egyik 

legnagyobb logisztikai vállalatként továbbra is fenntartjuk vasúti árufuvarozási 

szolgáltatásainkat, így biztosítva a gazdaság és a lakosság nemzetközi ellátását. 

Váltson most a vasútra! Keresse kollégáinkat, írjon nekünk a now@railcargo.com e-

mail címre, vagy mindössze 3 kattintással találja meg kapcsolattartóját a railcargo.com 

honlapon. 
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Jelenleg a Rail Cargo Group minden tehervonata és összeköttetése menetrend szerint 

közlekedik. Egyes kocsi fuvarozási szolgáltatásunk lehetővé teszi az egyedi 

küldemények rugalmas és rövid határidővel történő továbbítását. Egy 

mozdonyvezetővel akár 50 félpótkocsit, néhány további kolléga bevonásával pedig 

jelentős mennyiségeket tudunk elfuvarozni. 

A HZ Cargo és SZ Cargo vállalatokkal együttműködésben újonnan kialakított közvetlen 

horvátországi összeköttetésünk lehetővé teszi a gyorsabb árufuvarozást, amelynek 

köszönhetően már mától rövidebb fuvarozási idő alatt tudjuk teljesíteni a 

megnövekedett igényeket. A Grazba és Villachba érkező szállítmányokat összegyűjtve, 

kerülők nélkül továbbítjuk Horvátország összes régiójába. Ezen felül az új útvonal 

összeköttetéseket biztosít Németországhoz, Csehországhoz, Szlovákiához, 

Lengyelországhoz és Magyarországhoz. Tudjon meg többet... 

 

A Wörgl–Brenner és Wels–Maribor szakaszokon a megszokott módon rendelkezésre 

állnak a ROLA-járatok (gördülő országút). A Wörgl–Trento szakaszon március 11-től 

leállt a ROLA-szolgáltatás, amelyet a határzárakat érintő intézkedések függvényében, 

amint lehetséges újraindítunk. 

A szolgáltatásaink iránti megnövekedett kereslet teljesítése érdekében növelni tudjuk 

kapacitásainkat. Olyan csatlakozó fuvarok esetében, amelyek során az „utolsó 

mérföld” közúton, teherautóval történik, figyelembe kell vennünk szolgáltató partnereink 

lehetőségeit is. 

Az esetleges fennakadásokért megértésüket kérjük, az előforduló késésekért a 

jelenlegi rendkívüli helyzetre való tekintettel adott esetben nem tudjuk vállalni a 

felelősséget. Az ÖBB Rail Cargo Groupnál lehetőségeinkhez mérten mindent 

megteszünk annak érdekében, hogy küldeményeiket gyorsan és hatékonyan 

eljuttassuk a célállomásra. 

Különös köszönet illeti kollégáinkat, akik ezekben a nehéz időkben is végzik 

feladataikat, így biztosítva a folyamatos ellátást, valamint köszönjük ügyfeleinknek, 

akik ebben a kihívásokkal teli időszakban is kitartanak mellettünk! 

Az ÖBB-konszern válságstábja naponta elemzi a helyzetet, és minden szükséges 

intézkedésről egyeztet a hatóságokkal. 

Tudjon meg többet 
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