İZMİR EVDEN EVE NAKLİYAT
Kamusal denetimin çok zayıf olduğu, sivil denetimin ise hemen hemen hiç olmadığı bu sektörde
firmamız önce sizi doğru bilgilendirmeyi görev edindi.
Doğru bilgilendirmede ki amaç elbette firmamızı neden tercih edebileceğinize dair detaylı bilgi
sunmaktır. Fakat firmamızı tercih etmeseniz dahi eşyanızı veya malzemenizi güvenle taşıyacak, resmi
bir firmayı nasıl bulacağınıza yardımcı olmaktır. İzmir evden eve nakliyat firması ile nasıl bir eşya
taşıma hukuku oluşturmanız gerektiğine dair bilgi sunmaktır.
İZMİR 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 şirketiyiz.
Yasal tüm sorumluluklarımıza öncelikle bağlıyız.
Bize ulaştığınız da taşınacak eşya ve malzemeye için ücretsiz ekspertiz yaparız.
Önce nasıl nakliyat hizmeti vereceğimizi belirleriz.
Nakliyat fiyatımız kampanyalıdır.
Nakliyat fiyatlarımız öğrenci, hasta, yaşlı ve engelli yurttaşlara özel indirimlidir.
Nakliyat fiyatında anlaştığımızda 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, iletişim araçlarını kullanıyor. Ses kirliliğine karşıyız.
Yük asansörlerimiz firmamıza aittir ayrıca asansör kirası ödetmiyoruz.
Tüm personelimiz kadrolu, sigortalı olduğundan mesleğinden profesyoneldirler.
Asla gündelikçi ile çalışmıyoruz.
Firmamızın yetki belgeleri, araçları, personeli denetime açıktır ve şeffaftır.
Asla komisyonculuğa fırsat vermiyoruz.
Tüm evden eve nakliyat hizmetimiz yasaldır ve yasal kurallara tabidir.
Ödemelerinizi faturalandırıyoruz.

Bu temel farkları sıralar iken yaptığımız bilgilendirme ile evden eve nakliye seçiminize katkı sunmaktır.
İZMİR EVDEN EVE İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Telefon : 0232 372 66 16
Mobil : 0532 783 64 63
Email : maviegenakliyat@gmail.com
Fax : 0232 365 48 68
Adres : Rüştü Şardağ Caddesi No : 21/A Karşıyaka / İzmir
Web : www.izmirevdeneve.com.tr
Facebook : https://www.facebook.com/Mavi-Ege-Nakliyat-325884374253655/

Google Plus : https://plus.google.com/104791086837166058483
Twitter : https://twitter.com/maviege_35
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