
INSTRUKCJA: Jak przygotować motocykl i bagaże do transportu 

1. DOKUMENTY DO TRANSPORTU I KLUCZYKI (WAŻNE!): 

- Zlecenie przewozowe/protokół przekazania motocykla do transportu (przywieźć 

uzupełniony i podpisany) - otrzymacie je indywidualnie na adres e-mial 

- ksero dowodu rejestracyjnego 

- kluczyk do motocykla + kluczyki do kufrów (Obowiązkowo: PODPISANE imieniem i 

nazwiskiem np. zawieszka do kluczy) 

 

2. DOSTARCZENIE MOTOCYKLI I BAGAŻY DO TRANSPORTU:             

WROCŁAW: 

Adres: "TransportMotocyklowy.pl" ul. Żmigrodzka 242D, 51-180 Wrocław 

Link: https://goo.gl/maps/szR9SE2gU62hhpvF9 

Osoba do kontaktu: Mateusz Ziajkiewicz tel. 693924782 

 

„ŁÓDŹ”: 

Adres: "Witmas" Dąbrowska 36, 95-100 Dąbrówka Wielka, Polska 

Link: https://g.page/witmasdabrowkawielka?share 

Osoba do kontaktu: Mariusz Witkowski tel. 502362383 

 

WARSZAWA: 

Adres: ul Michała Spisaka 17, 02-495 Warszawa 

Link: https://goo.gl/maps/rz8dfKZgCiJfB2z16 

Osoba do kontaktu: Bartosz Dąbrowski tel. 501454549 

 

3. ODBIÓR MOTOCYKLI W MIEJSCU DOCELOWYM 

UWAGA: Proszę o sprawdzenie daty odbioru i zdania motocykla w Hiszpanii (na 

zleceniu). To bardzo ważne żeby się zgadzało z punktu widzenia logistyki wyjazdu. 

Planowana data i godzina odbioru musi być podana najpóźniej w dniu przekazania 

motocykla do transportu. 

 

4. AWIZACJA ODBIORU W MIEJSCU DOCELOWYM 

Przynajmniej dzień wcześniej (przed planowanym przyjazdem) proszę o informację 

sms/WhatsApp (Imię i nazwisko + data godzina odbioru).   

Osoba do kontaktu: Mateusz Ziajkiewicz tel. +48 693924782 

 

5. MOTOCYKL - PRZYGOTOWANIE DO TRANSPORTU 

- zrobiony serwis motocykla 

- sprawdźcie OC i przegląd 

- WSZYSTKIE kufry do transportu muszą być pościągane (nie na motocyklu) i 

spakowane w karton lub folię bąbelkową 

- kufry nie muszą być puste, możecie je wypełnić bagażem 

- Elementy motocykla takie jak lusterka, szyba jeśli macie powyżej 155 cm wysokości 

proszę o odkręcenie, zabezpieczenie i spakowanie do bagażu 

- Jeśli macie jakieś poszerzenia dodatkowe np. torby na gmole, jakieś dodatkowe 

orurowanie (poza gmolami) to proszę o odkręcenie 

 

 

https://goo.gl/maps/szR9SE2gU62hhpvF9
https://g.page/witmasdabrowkawielka?share
https://goo.gl/maps/rz8dfKZgCiJfB2z16


 

6. BAGAŻE: 

W cenie: 

- kufer centralny + kufry boczne (wymienne na sakwy/torby) 

- 1 torba podróżna (miękka) na 1 osobę (np. na kombinezon, kaski itd.) 

- tankbag/rollbag 

 

Jak je spakować? 

- Bagaże nie jadą na motocyklach tylko osobno na antresoli bagażowej na 

ciężarówce. Prosimy o ściągnięcie WSZYSTKICH kufrów i toreb z motocykla 

- zabezpieczcie do transportu swoje kaski, odzież motocyklową, akcesoria (spakujcie 

w torbę, zero drobnych rzeczy pozostawionych luzem) 

- wszystkie kufry zapakowane w możliwie dopasowany karton (ew. folią 

bąbelkową) żeby się nie poobijały. Nie pakujemy też 3 kufrów do jednego kartonu! Za 

kufry/rzeczy niezabezpieczone lub tylko owinięte streczem – nie odpowiadamy. 

 

Podpisanie bagaży - WAŻNE! 

- wszystkie bagaże/rzeczy po zabezpieczeniu, proszę opisać czytelnie imieniem i 

nazwiskiem + miasto załadunku (tj Wro/WWA/Łódź itp) oraz nr rejestracyjny:  

Np. "Jan Kowalski WROCŁAW DX6666". Nieopisanych bagaży nie zabieramy. 

 

Zadbaj o zabezpieczenie na powrót! 

Pamiętajcie też o zabezpieczeniu i opisaniu na powrót. Warto wyposażyć się w 

strecz, kartkę i długopis. Można będzie zostawić kartony/torby w ciężarówce na czas 

Waszego wyjazdu. Nieopisane bagaże na powrót zostają w magazynie we Wrocławiu 

i tam zapraszamy po ich odbiór. 

 


