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Nazwa naszej firmy jest obowiązującą od samego początku jej powstania,  
tj. od 16.07.1991 roku.  
Początkowo naszą działalnością był handel kosmetykami samochodowymi 
niemieckiej firmy: PINGO  - ERZEUGNISSE  Welsch & Kuffner GmbH z 
siedzibą w Garching pod Monachium. 
Bardzo bogaty i dobrej jakości asortyment pozwolił nam zaistnieć na rynku w 
tej branży. 
Sprzedawaliśmy kosmetyki do myjni samochodowych, warsztatów, środki 
specjalistyczne związane z branżą samochodową, ale przede wszystkim do 
pielęgnacji samochodów dla przeciętnego użytkownika samochodu. 
Zostaliśmy jedynym przedstawicielem i bezpośrednim importerem tych 
wyrobów na nasz kraj. Dystrybucję prowadziliśmy samochodami osobowymi, 
później busami. 
To właśnie posiadanie małych samochodów ciężarowych, spowodowało, że 
zainteresowaliśmy się świadczeniem usług transportowych.  
W roku 1997 mieliśmy już kilka samochodów, o różnej ładowności i 
wchodziliśmy na rynek świadczenia usług przewozu towarów. 
Od samego początku świadczyliśmy usługi międzynarodowe.  
Pierwszy ciągnik wraz z naczepą został zakupiony w Niemczech, był to MAN. 
Może właśnie dlatego do dziś pozostała nam sympatia do tej marki.  
Wszystkie ciągniki i mniejsze samochody ciężarowe to MAN-y. 
Uważamy, że jest to bardzo dobra marka samochodów, a Polsce jest dobrze 
rozwinięta sieć serwisowa oraz rynek części zamiennych, dostępnych nie 
tylko na zamówienie, jak to jest w przypadku innych producentów. 
Staramy się sprostać wszelkim zleceniom, przewozimy ładunki małe od 
jednej palety, poprzez ładunki kilku i kilkunastotonowe do ładunków  
24  - tonowych. 
Samochody przystosowane są do ładunków  pakowanych na jednej, kilku, 
kilkunastu i 33 paletach. 
Przedsiębiorstwo, o którym Państwo w tej chwili czytają, jest firmą prywatną. 
Założycielem i właścicielem jest Zbigniew Leśniak, który posiada udziały w 
dwóch innych przedsiębiorstwach, także prowadzących międzynarodowy 
transport drogowy towarów, są to: 
Pingo spółka cywilna w Krotoszynie, oraz  Pingo-Bis spółka cywilna także 
mieszcząca się w Krotoszynie. 
Krotoszyn położony jest w południowej Wielkopolsce, na granicy dwóch 
ważnych regionów gospodarczych: dolnego śląska i wielkopolski. 
Oferując swoje usługi przewozu towarów na trasach międzynarodowych, 



zapewniamy miłą, dwuosobową obsługę pojazdów, rzetelność i sprawność w 
podejściu do całokształtu świadczonych usług. Dokumenty przewozowe oraz 
faktury przesyłamy najpóźniej na trzeci dzień  po rozładunku. 
Jesteśmy od paru lat klientami giełdy transportowej TRUCK & CARGO, 
zarejestrowani pod numerem: 057286. 
Na koniec informacja z której szczególnie jesteśmy dumni, od samego 
początku naszej działalności, nie było ani jednego nieterminowego 
zobowiązania wobec innej firmy.  
 
 
 
 
 




