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ÎN 2020
SPEED&TRUST ESTE 
ALEGEREA TA!

ALEGE SMART,
ALEGE SPEED&TRUST!
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DESPRE NOI

Nu există capătul lumii și nici o ţară prea 
departe pentru noi. Livrăm orice tip de marfă, 

în orice colţ din întreaga lume. Planificăm rutele 
și stabilim preţul corect și timpul optim pentru 

dumneavoastră. 
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calitate, experienţă, 

profesionalism, curaj, dăruire, 

încredere, flexibilitate

Misiunea Speed&Trust este aceea de a oferi servicii de calitate la cele 

mai înalte standarde, în condiţii de maximă siguranţă și într-un timp 

optim.

Cifra de afaceri (EURO)

Clienţi

Transportatori

Camioane încărcate

Transporturi agabaritice / 

Project Cargo

Transporturi aeriene

Time Critical/ / transporturi 

biologice aeriene

Angajaţi

Incidente de calitate

2.3 mil.

478

709

2 312

226
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3.7 mil.

780

1 115

2 963

684

4.3 mil.

1 030

1 517

3 208

1 164

4.9 mil.

1 570

1 620

4 719

1 754

5.2 mil.

1 974

1 830

5 122

2 044

5

0

0

 

9

0

45

 

9

0

320

211

16

0

16

0

720

445

1 024

520

VALORI

MISIUNEA
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Scopul nostru este diferit de cel al competitorilor noștri, deoarece 

mulţumirea dumneavoastră este cel mai important pentru noi. 

Recunoaștem că fiecare transport are nevoile sale, iar pentru asta 

putem oferi pachete personalizate și potrivite pentru orice tip de marfă. 

Serviciile oferite de Speed   & Trust sunt perfecte pentru orice tip de client 

și orice tip de marfă, indiferent de mărimea sau greutatea acesteia. Pe 

lângă performanţa și versatilitatea oferite, oferim clienţilor noștri servicii 

de calitate superioare de transport și asistenţă profesională pentru a-și 

ajuta afacerea să crească!

SCOPUL 
NOSTRU 
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ABOUT US

EUR

Clienţi

Camioane încărcate

Transporturi agabaritice

Transporturi aeriene

Time Critical prin transporturi aeriene

20.4 mil.

5 832

18 324

5 944

2 109

1 176

TOTAL

DEVIZA NOASTRĂ ESTE SĂ NE ATRAGEM 
CLIENŢII PRIN OFERIREA UNOR SERVICII 
DE CALITATE, CU PROMPTITUDINE ȘI 
PREŢURI ACCESIBILE.

SERVICII SERVICII 
PREMIUM 
%&�V.I.P

TRANSPORTURI 
AGABARITICE 
%&
PROJECT
CARGO

SERVICII DE 
CONSULTANŢĂ
ÎN LOGISTICĂ

TRANSPORTURI 
ÎN REGIM 
TIME CRITICAL

FACILITĂŢI 
SUPLIMANTARE 
DE LOGISTICĂ

TRANSPORTURI 
RUTIERE

TRANSPORTURI 
AERIENE

TRANSPORTURI 
MARITIME

TRANSPORTURI 
FEROVIARE

TRANSPORTURI 
PERSONALIZATE

SERVICII DE 
DEPOZITARE ��

MANIPULARE
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Dezvoltarea produselor STAR/PREMIUM

24/7 Echipă dedicată

Noi servicii speciale :  DGR, Animale vii, AOG, Perisabile

Noi proiecte NATO

Transporturi INDUSTRIALE

Servicii PERSONALIZATE pe client

Atenţia și satisfacţia clienţilor

Segmentarea și dezvoltarea industriei

Logistica agricolă

Logistica băuturilor

Energie regenerabilă

NOUTĂŢI
����

OBIECTIVE
2020



8

TRANSPORTURI ÎN 
REGIM TIME-CRITICAL 

TRANSPORT 
AERIAN

TRANSPORT 
RUTIER TRANSPORT 
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Prin intermediul reţelei de agenţi, �����
�
����� are capacitatea de a prelua sau livra 

marfa din/spre locaţii din întreaga lume, fie ca sunt necesare servicii de linie, pentru 

transportul mărfurilor generale, sau servicii de tip charter, pentru mărfuri de volum și/

sau agabaritice.

Pentru noi nu există nu se poate! Transportăm �����
���
��
���	�
������� în această 

lume. Fie că vorbim de transporturi maritime, aeriene, feroviare sau transporturi rutiere, 

orice este posibil prin �����������! 

Iţi oferim modalitatea potrivită nevoilor tale și a destinaţiei:

1&-2�3&'&�+�������4�
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În plus, beneficiezi de
���	����
�	�������� și ������
��
�����������.

Trimite-ne cerererea �������������� �����!�����"��� și vei primi un răspuns în 5 minute.

Atunci când vorbim despre un ��������
�����
��#���, livrarea dumneavoastră devine 

���������
�����	
���	���
$. Fie că este vorba despre probe biologice, AOG sau 
automotive, noi vă oferim soluţia și ne adaptăm modul de livrare. 

ABOUT USÎN 2020 ALEGE PROFESIONALISMUL. 
ALEGE SPEED&TRUST.
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SERVICII PREMIUM 

%&
V.I.P

Pentru că vrem să fim din ce în ce mai buni, iar tu 

să te bucuri de cele mai bune condiţii, am lansat 

���%����
��������
��&'"

ÎN 2020
ALEGE PREMIUM,
ALEGE V.I.P, 
ALEGE SPEED&TRUST.
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CONSULTANŢĂ 
53�LOGISTICĂ

PRODUSE ȘI 

SERVICII PENTRU 

TRANSPORT 

ÎN REGIM 

TIME CRITICAL
24/7

PROJECT CARGO  
PROIECT DE 
LOGISTICĂ 
%& SOLUŢII 
INOVATIVE

PRODUSE�%& 
SERVICII PENTRU 
RELOCARE %&�
MUTARE
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CONSULTANŢĂ
53 LOGISTICĂ

26�17-+�%&�-+68&(&&�-*96

CE FACEM NOI?

Te ajutăm să îmbunătăţești serviciile de logistică  prin gestionarea 
eficientă a costurilor și prin optimizarea operaţiunilor de transport

Te asistăm în execuţia comerţului  intern și internaţional, furnizându-ţi 
totodată, de peste 10 ani, un serviciu excepţional pentru clienţi

Îţi oferim soluţii ce îţi ajută compania să reducă costurile de transport 
și să elimine ineficacitatea din procesul de logistică

Te ajutăm să evaluezi riscurile ce pot apărea în procesul de logistică 
și transport prin cunoașterea fiecărei afaceri și prin combinarea cu 
experienţa noastră în logistică

Serviciile și operaţiunile de logistică furnizate devin din ce în ce mai provocatoare. Astfel 

apare nevoia de experţi bine informaţi – și nu numai din domeniul logisticii, dar și din 

sectoare individuale.  Speed & Trust  Consulting dispune de toţi acești experţi. Scopul 

proiectului tău este neimportant – indiferent dacă implică servicii globale de transport 

sau acţiuni speciale la o scară mai mică – firma ta este pe mâini bune cu noi. Speed & 
Trust Consulting întocmește un concept de logistică  împreună cu tine, iar acesta este 

conceput special pentru afacerea și compania ta.

Multe afaceri mici și mijlocii se plâng de lipsa productivităţii și de costurile mari, dar nu 

știu motivele acestora sau cum ar putea să economisească. Noi evaluăm costurile și te 
sprijinim în procesul de reducere a costurilor analizând procesele de aprovizionare și 
logistică. Compania noastră de consultanţă concepe soluţii individuale și innovative 

pentru fiecare afacere/companie.

Beneficiaţi 

de expertiza 

noastră în 

consultanţă

Experţi în logistică, pentru fiecare sector

Concepte individuale

Reducerea costurilor

Mulţi ani de expertiză

Îmbunătăţirea proceselor de logistică și managementul proiectelor

Poţi descoperi mai mult despre serviciile noastre de consultanţă
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PRODUSE ȘI SERVICII 
PENTRU TRANSPORT ÎN 
REGIM TIME CRITICAL 

24/7
26�17-+�%&�-+68&(&&�-*96

Industria farmaceutica 
și biotehnologie  – 

un motor al inovaţiei, 
perisabilelor, industria 

aerospaţială și auto

O ECHIPĂ ACCESIBILĂ 24/7
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PROIECT CARGO –
PROIECT DE LOGISTICĂ 
ȘI SOLUŢII INOVATIVE

26�17-+�+�%&�-+68&(&&�+�-*96

Mișcarea multimodală a 
echipamentelor grele și 
agabaritice, 
în industria închirierii de
generatoare, energie,
construcţii, petrol și gaze, 
minerit, industria aerospaţială, 
apărare și industria militară.
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PRODUSE ȘI SERVICII 
PENTRU RELOCARE 

ȘI MUTARE

26�17-+�+�%&�-+68&(&&�+�-*96

Servicii personalizate și inovative 
de mutare pentru indivizi

Logistică VIP pentru afaceri – 
relocarea corporaţiilor

Transportul vehiculelor, 
animalelor, lucrărilor de artă
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TRANSPORTURI 
AGABARITICE ȘI 
PROJECT CARGO

Pasiunea pentru transporturi ne-a făcut să fim ��
������
��
(����
��
������������� de 

la an la an. Fiecare transport este important pentru noi, iar calitatea serviciilor trebuie să 

fie la cele mai înalte standarde.

Înţelegem fiecare detaliu de producţie sau problemele pe care le putem întâmpina 

în timpul expediţiilor. Cu toate acestea,
�)
*+&�)! Este deviza noastră, iar pasiunea și 

încrederea ne ajută să oferim clienţilor oferte personalizate, în funcţie de nevoi. 

Transporturile agabaritice sau Project Cargo, (���,���	
 ��
 ������
 ������	
 ��

��������
�
,����
��"

Transport de marfă 

supradimensionat

Transport rutier, aerian și maritim

Depozitare

Menţinerea contactului cu furnizorii

Consultanţă

CE PUTEM 
FACE 

PENTRU 
TINE?
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Te putem ajuta să planifici transportul și să livrezi marfa în condiţii de siguranţă, indifer-

ent de mediu:
��
���
������, ��
��� sau ��
����.

ABOUT US ÎN 2020 ALEGE SIGURANŢA.
ALEGE SPEED&TRUST.

Materiale din industria oţelului

Echipament industrial

Instalaţii, utilaje agricole și materiale de construcţii

Vehicule grele

Transportul echipamentului naval

Produse și materiale din industria petrolului, energiei, industriei chimice

Altele

PUTEM 
TRANSPORTA 
CHIAR ORICE
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TRANSPORTURI 
RUTIERE NAŢIONALE 
ȘI INTERNAŢIONALE

Camioane din întreaga lume sunt pregătite în fiecare zi pentru a efectua transporturi de 

marfă. Misiunea �����
�
����� este aceea de a oferi servicii de calitate la cele mai înalte 

standarde, în condiţii de maximă siguranţă și într-un timp optim. 

Autoutilitare și autovehicule cu volum mic, cu prelată – transport 

rapid, servicii de curierat urgent, livrări expres (volum între 10-19 m3)

Camioane (volumul între 35 – 45 m3)

Camioane cu prelată (volum aproximativ 90 m3)

Mega camioane cod XL – în special pentru mărfuri cu volum mare sau 

dimensiuni mari (volum aproximativ 96-100 m3)

Camioane cu volum mare – în special pentru mărfuri cu volum mare 

(volum aproximativ 120 m3)

Vehicule ușoare echipate cu prelată – pentru transportul de textile, 

bunuri personale / mobilier etc. (volum între 35-40 m3)

Camioane cu prelată – pentru transportul de textile, bunuri personale 

etc. (volum aproximativ 90 m3)

Camioane Jumbo echipate cu prelată – pentru mărfuri cu volum 

mare sau dimensiuni mari (volum aproximativ 95 m3)

*693-2�6*�
:+3+69��

DE MĂRFURI
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Capacitate de încărcare între 1 și 22 de tone

Camioanele cu temperatură controlată (temperatura interioară poate 

fi menţinută de la -25 până la +30 grade Celsius)

Camioane cu 2 temperaturi (BiTemp)

Camioane Dopple Stock

Oferim mijloace de transport autorizate și șoferi acreditaţi ADR. 

Bunurile periculoase care vor fi transportate pot avea atât formă solidă, 

cât sau lichidă. Iţi oferim chiar și posibilitatea de transport arme și 
muniţii, cu mașini ADR1. 

*693-2�6*�
FRIGORIFIC

*693-2�6* 
ADR

Transport intern sau internaţional, transport normal sau cu risc, supradimensionat sau 

cu temperatură controlată? Toate sunt posibile!

ÎN 2020 ALEGE CALITATEA.
ALEGE SPEED&TRUST.
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TRANSPORTURI 
AERIENE

Milioane de zboruri au loc zilnic în întreaga lume! O parte dintre acestea sunt destinate 

transporturilor de marfă. Nu trebuie să îţi faci griji pentru procedurile de expediţie, ci 

trebuie să ne contactezi pe noi. Transportăm �����
���
��
���	�
�������
-�
-����#

����"

Activitatea de pe fiecare aeroport din lume se desfășoară în permanenţă într-un ritm 

alert. Fiecare angajat știe ce are de făcut și totul într-un timp foarte bine delimitat. .�����

��/���
,����
��������
��
,����
����	
����	
��
�������	����
��"

Probe biologice în regim special

Industria Pharma

Industria de automotive - când nu îţi permiţi oprirea producţiei

AOG – “aeronave la sol” se aplică pentru orice materiale de aviaţie sau 

piese de schimb care sunt necesare imediat pentru ca un avion să 

redevină funcţional

Atunci când vorbim despre un transport foarte urgent, 
livrarea dumneavoastră devine prioritatea noastră numărul 1

;'�676&�
53�6+:&< 

TIME
CRITICAL

24/7

Alege ce e mai bine!

Dacă bunurile transportate necesită mai multă atenţie, unul dintre 

curierii echipei noastre se va ocupa personal de marfa în cauză, 

spune-ne și vom găsi cea mai bună soluţie.

CURIER
DEDICAT/ 

ON BOARD 
COURIER 
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Cu serviciile noastre de transport aerian, oferim un control deplin 

al temperaturii, deci nu trebuie să îţi faci griji cu privire la mărfurile 
perisabile. De îndată ce mărfurile ajung la aeroport, le vom încărca și le 

vom trimite la adresa specificată de tine.

*693-2�6*7��
9+6&93�(7�

TEMPERATURĂ 
CONTROLATĂ

Oferim soluţii complementare precum transportul rutier. Dacă ai nevoie 

de o experienţă de 360 °, spune-ne și vom găsi opţiunea potrivită. de 

îndată ce mărfurile ajung la aeroport, le vom încărca și le vom trimite la 

adresa specificată de tine.

-+68&(&&�1+�
(�3-��&196+�9 

TRANSPORTULUI 
AERIAN

În principal în această categorie se încadrează explozivi, materiale 
radioactive, gaze și produse chimice. Aceste tipuri de mărfuri reprezintă 

întotdeauna o chestiune dificilă pentru client. Cu experienţa noastră 

vastă și specializarea în manipularea unor astfel de transporturi, oferim 

sau sugerăm cel mai potrivit și rentabil mod de transport a unor astfel de 

mărfuri. Echipa noastră este bine calificată, posedă certificatele DGR 

și vă putem de asemenea pune la dispoziţie documentaţia, rezolvând 

orice problemă în acest sens.

*693-2�6*7��
9+6&93�2+3*67�

MĂRFURI 
PERICULOASE

Fie ca sunt necesare servicii airport to airport, door to airport sau door to door, nevoile 

partenerilor noștri reprezintă motivul pentru care ne aflăm aici.

ÎN 2020 ALEGE PERFORMANŢA.
ALEGE SPEED&TRUST.
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TRANSPORTURI 
MARITIME

Zi sau noapte, sărbătoare sau nu, activitatea de transport marfă nu se oprește 

niciodată. Fiecare livrare se încadrează într-un timp bine stabilit, iar siguranţa și eficienţa 

sunt puncte forte! Transportul maritim rămâne totuși cea mai eficientă soluţie, în special 

datorită siguranţei pe care o oferă și preţurilor avantajoase.

Indiferent dacă dorești să  transporţi containere  pline sau parţial încărcate, mărfuri 
periculoase sau cantităţi foarte mari, membrii echipei noastre te pot ajuta să planifici și 

să finalizezi cu succes livrarea.

Transport maritim

În plus, pentru tine.

ÎN 2020 ALEGE EFICIENŢA.
ALEGE SPEED&TRUST.

Încărcare parţială a containerului (LCL)

Asigurare

Încărcare completă a containerului (FCL)

Serviciu multimodal

Transportul mărfurilor vrac și supradimensionate

Bunuri periculoase

CE ÎŢI 
OFERIM?



23

ÎN 2020 ALEGE ECO.
ALEGE SPEED&TRUST.

TRANSPORTURI 
FEROVIARE

Dacă ești în căutarea unui mijloc de transport eficient, competitiv și sigur, ești în locul potrivit! 

Speed   & Trust îţi va oferi combinaţia potrivită de transport rutier și feroviar și, desigur, door-to-door 

delivery.

Oferim servicii complete între ţările UE.

În ceea ce privește transportul feroviar de marfă oferim o gamă largă de soluţii 
personalizate pentru nevoile tale și garantăm calitatea și siguranţa încărcăturii. 

Un alt avantaj al căilor ferate este evitarea blocajelor de trafic și reducerea 
consumului de combustibil, ceea ce aduce și un impact pozitiv asupra mediului.

Dimensiunea containerelor: 6 și 12 metri

Transportul de mărfuri în vagoane sau vagoane standard acoperite

Transportul mărfurilor supradimensionate

Gestionarea terminalului feroviar și serviciul de livrare door-to-door

Securitatea standard a containerelor cu sigilii de siguranţă

UNDE 
LIVRĂM?

CE VĂ 
PUTEM 
OFERI?
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FACILITĂŢI 
SUPLIMENTARE DE 
LOGISTICĂ ȘI 
TRANSPORTURI 
PERSONALIZATE

Nu există capătul lumii și nici o ţară prea departe pentru noi. Livrăm orice tip de marfă, 
în orice colţ din întreaga lume. 

O definiţie posibilă a noţiunii de logistică este aplicarea celor 6 P: Cantitatea Potrivită a 

bunurilor Potrivite, la timpul Potrivit, de calitate Potrivită, la costurile Potrivite, la locul Potrivit. 

Des, mai apare și al 7-lea P cu informaţiile Potrivite tuturor participanţilor. În special în 

producţia just in time prelucrarea de informaţii joacă un rol foarte important.

Pe lângă soluţii eficiente de transport, îţi oferim:

Documentaţie completă

Comisionare vama

Reprezentare fiscal

Preasamblare

Etichetare

Verificarea calităţii

Soluţii de împachetare

Asigurare suplimentară

Escorte civile autorizate, escortate de poliţie

Pentru tot, îţi oferim SPOC- ‘single point of contact’.
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În plus, vă asigurăm de profesionalismul și calitatea serviciilor noastre. La baza acestora 

stau Certificările ISO 9001 și 14001, dar și asigurarea mărfurilor, transportate de noi, prin 

poliţa ASKO.

Nu uita: planul potrivit înseamnă economie de timp, bani și energie.

Îngrijorat de logistică? Nu e cazul. Ne ocupăm noi de tot! De la început până la sfârșit!

PS: Nu trebuie să îţi faci griji cu privire la traseu și procesul de transport – îţi putem oferi 

notificări zilnice referitoare la statusul transportului prin e-mail sau prin telefon.

Satisfacţia ta este în centrul atenţiei noastre, așa că îţi punem la dispoziţie un pachet 
cuprinzător de servicii, conceput pentru a acoperi toate nevoile tale prin intermediul 

soluţiilor personalizate pentru importul și exportul de mărfuri la orice destinaţie globală. 

UNDE LIVRĂM?
OFERIM SERVICII COMPLETE 

DE LIVRARE LA NIVEL MONDIAL.
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SERVICII DE 
DEPOZITARE ȘI 
MANIPULARE

Mărfurile se depozitează conform parametrilor legali, ţinând cont de tipul de marfă și de 

cerinţele și specificaţiile dumneavoastră.

Alături de partenerii noștri din Romania și diverse locaţii din Europa, ne ocupăm de 

toate operaţiunile de depozitare, începând de la recepţia mărfii, manipulare, păstrare, 

până la predare.

Totodată, îţi oferim manipulare adaptată în orice locaţie!

Sporirea eficienţei afacerii tale

Păstrarea mărfii în condiţii de siguranţă, prin pază umană 24/7 și 

supraveghere video

Optimizarea costurilor

Economie de timp

PENTRU TINE, 
-+68&(&7��1+�

1+2�;&*96+>
-2++1�?�*67-*

>53-+9<3@

Depozitarea pentru 7 luni 

și manipluarea utilajelor 

necesare deschiderii fabricii 
Yildiz Entegre România, în 
RO-Oarja

Depozitare și 

manipulare generatoare 

electrice pentru intervenţii Enel 
România – termen de intervenţie 

6 ore din momentul alertei

26�&+(*+�1+�
REFERINŢĂ
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FLOTA

Speed   & Trust îţi stă la dispoziţie, oferind cele mai bune soluţii pentru nevoile tale, 
indiferent de tipul de marfă pe care dorești să îl transporţi. Lucrăm cu companii naţionale 
și internaţionale pentru a putea transporta mărfurile în condiţii de siguranţă.

Suntem susţinuţi de o flotă impresionantă, studiem proiectele de transport și obţinem 

ruta cea mai bună pentru fiecare transport în parte. Oferim servicii de transport greu, 
transport rutier, transport maritim, transport feroviar, dar și servicii speciale sau de 
depozitare. 

Îţi garantăm un proces sigur și eficient de transport

ÎMPREUNĂ GĂSIM 
SOLUŢIA EFICIENTĂ!
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PREMII ȘI 
CERTIFICĂRI

Compania Speed&Trust SRL este printre cele 4% companii certificabile  Strongest 
in Romania.  Prin acest certificat,  Creditinfo  scoate în evidenţă firmele solvabile și de 

încredere din România, care recompensează performanţa în afaceri și relaţiile corecte 
cu clienţii și furnizorii. Din această comunitate fac parte doar 4% din firmele înregistrate 
în România, care produc 92% din profitul total de la noi din ţară.

Locul 2 în Topul Naţional al Firmelor 2019, faza judeţeană, Camera de 
Comerţ și Industrie Brașov, categoria Transporturi rutiere de mărfuri

Locul 1 în Top Afaceri România 2019, întreprinderi mici, localitatea Brașov, 
domeniul: 49 transporturi terestre și prin conducte, conform bilanţ 2018

Locul 2 în Top Afaceri România 2019, întreprinderi mici, localitatea Brașov, 
domeniul: 49 transporturi terestre și prin conducte, conform bilanţ 2018

Locul 3 în Top Afaceri România 2019, întreprinderi cu capital românesc, 
localitatea Brașov, domeniul: 4941 transporturi rutiere de mărfuri, conform 
bilanţ 2018

Locul 2 în Top Afaceri România 2019, întreprinderi mici, localitatea Brașov, 
domeniul: 4941 transporturi rutiere de mărfuri, conform bilanţ 2018

Locul 2 în Topul Naţional al Firmelor 2018, faza judeţeană, Camera de 
Comerţ și Industrie Brașov, categoria Transporturi rutiere de mărfuri
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Membru al Global Freight Alliance

Membru Project Partner Network

Membu 24-7 Cargo Alliance

Membru Africa Logistics Network

Membru USER

Membru FIATA

Membru Worldwide Project Cargo Network

Membru Worldwide Time Critical Network

Membru Project Logistics Alliance

Certificări ISO 9001și 14001. OHSAS 18001

9�&93A+�%&�
296*+3+6&9*+�

ÎN 
ÎNTREAGA 

LUME 
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IMPLICARE SOCIALĂ

Speed&Trust nu se rezumă numai la transporturi și meseria pentru care ne dedicăm 

zi de zi, ci ne place să ne implicăm în viaţa comunităţii! Din păcate, România se află 

pe primul loc în Uniunea Europeană, privind rata sărăciei relative, conform Institutului 

Naţional de Statistică. Nu putem schimba asta singuri, dar suntem aici pentru a întinde 
o mână de ajutor pentru cei care au cu adevărat nevoie de ajutor.

NE POŢI TRIMITE ȘI TU POVESTEA TA, 
SAU A CUIVA PE CARE ÎL CUNOȘTI.
ÎMPREUNĂ UNIM LUMEA!

Iată câteva dintre proiectele în care ne-am implicat: 

Galele de caritate Aici pentru Tine

Galele Kronospan

Galele Lions Club

Sponsorizare echipamente sportive

Donaţii pentru diverse cazuri sociale

Transporturi de marfă în scopuri caritabile
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+40368410007 

info@speed-trust.com 

www.speed-trust.comw


