BALIKESİR EVDEN EVE NAKLİYAT
Kamusal dene min çok zayıf olduğu, sivil dene min ise hemen hemen hiç olmadığı bu sektörde
ﬁrmamız önce sizi doğru bilgilendirmeyi görev edindi.
Doğru bilgilendirmede ki amaç elbe e ﬁrmamızı neden tercih edebileceğinize dair detaylı bilgi
sunmak r. F akat ﬁrmamızı tercih etmeseniz dahi eşyanızı veya malzemenizi güvenle taşıyacak, resmi
bir ﬁrmayı nasıl bulacağınıza yardımcı olmak r. Balıkesir evden eve nakliyat ﬁrması ile nasıl bir eşya
taşıma hukuku oluşturmanız gerek ğine dair bilgi sunmak r.
BALIKESİR EVDEN EVE TAŞIMACILIK FARKIMIZ
Biz nakliye ﬁrması olarak farklarımızı sıralayacağız. Ki, bu sizin seçinizde bilgi olur.
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Kurulduğumuz andan beri biz resmi taşımacılık şirke yiz.
Yasal tüm sorumluluklarımıza öncelikle bağlıyız.
Bize ulaş ğınız da taşınacak eşya ve malzemeye için ücretsiz eksper z yaparız.
Önce nasıl nakliyat hizme vereceğimizi belirleriz.
Nakliyat ﬁya mız kampanyalıdır.
Nakliyat ﬁyatlarımız öğrenci, hasta, yaşlı ve engelli yur aşlara özel indirimlidir.
Nakliyat ﬁya nda anlaş ğımızda sözleşme yaparız. Sorumluluğu yasal olarak da üstleniriz.
Taşıma anı başlamadan önce, eşyalarınızı mutlaka nakliye sigortası ile sigortalarız.
Özel eşyalarınız hariç tüm eşyalarınızı biz toplar, paketler ve ambalaj yaparız.
Mobilya de-montesini ve montajını personelimiz yapmaktadır.
Elektronik eşyaların sökümü ve kurulumunu profesyonel elemanlarımız yapar. Çalışır halde
teslim eder.
Eski ve yeni evinizdeki tüm çöpler toplayarak geri dönüşüme gönderiyoruz.
Temiz taşıma yapıyoruz.
Gürültü oluşmaması için personelimiz, ile şim araçlarını kullanıyor. Ses kirliliğine karşıyız.
Yük asansörlerimiz ﬁrmamıza ai r ayrıca asansör kirası ödetmiyoru z.
Tüm personelimiz kadrolu, sigortalı olduğundan mesleğinden profesyoneldirler.
Asla gündelikçi ile çalışmıyoruz.
Firmamızın yetki belgeleri, araçları, personeli dene me açık r ve şeﬀa ır.
Asla komisyonculuğa rsat vermiyoruz.
Tüm evden eve nakliyat hizme miz yasaldır ve yasal kurallara tabidir.
Ödemelerinizi faturalandırıyoruz.

Bu temel farkları sıralar iken yap ğımız bilgilendirme ile evden eve nakliye seçiminize katkı sunmak r.
BALIKESİR EVDEN EVE İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Telefon : 0266 249 95 85
Mobil : 0538 561 97 20
Email : karakocnakliyat@gmail.com
Adres : Yıldırım Mah. Cumalı Sok. No:3/H 10020 BALIKESİR
Web : www.balikesirevdeneve.com
Facebook : h ps://www.facebook.com/karakocevdeneve/

