İzmir Evden Eve Nakliyat
Firmamız, 2002 yılında İzmir evden eve nakliyat firması olarak resmi olarak kuruldu. Resmi
kuruluşunda hemen nakliye için gerekli yetki ve yeterlilik belgelerini aldı.

Daha önce sektörde uzun yıllar çalışarak deneyim kazanan firma sahibi deneyimini kurumsal bir firma
ile hizmete dönüştürmeyi amaçladı.
Amacımız İzmir’den tüm Türkiye şehirlerine, tüm Türkiye’den İzmir adreslerine şehir içi ve şehirler
arası nakliyatı güvenli yapmaktı.
Biz hizmete başladığımız günden bu güne şehir içi ve şehirler arası nakliye de binlere varan referans
edinerek kaliteyi markalaştırdık.

İzmir Evden Eve
İzmir evden eve sektöründe yüzlerce nakliye firması olmasına rağmen resmi vergi kaydı, sigortalı
personeli, taşımacılık aracı olan işletme parmakla sayılacak kadar azdır.

Firma kuruluş amacımızda bu gerçekten hareketle kurumsal nakliye hizmetini yurttaşlarımıza
götürmek oldu.
Biz İzmir evden eve nakliyat hizmetini en baştan en sonuna kadar nasıl profesyonel yaparız diye uzun
araştırma ve deneyimden sonra hizmete başladık.
Kısa sürede verdiğimiz nakliyat hizmeti karşılık gördü ve firmamız şehrin en güvenilir nakliye firmaları
arasında yerini aldı.

İzmir Nakliyat
İzmir nakliyat hizmeti için siz bize ulaştığınızda sizden, taşınacak eşyaların olduğu adresi alarak,
müsait olduğunuzda ücretsiz ekspertiz yaparak işe başlıyoruz.

Yaptığımız ekspertiz ile hangi eşyaları nereden nasıl taşıyacağımıza karar veriyor ve bunu planlıyoruz,
bu planı size sunuyoruz.
Siz, bizim taşıma planımızı onayladığınızda İzmir nakliyat fiyatı teklifi sunuyoruz. Eğer nakliye fiyatı
teklifinde de anlaşırsak sonrasında resmi süreç başlıyor.
İzmir evden eve nakliyat resmi süreci taşıma sözleşmesinin ıslak imza ile yapılması şirketimizin
hizmeti resmi olarak üstlenmesidir.
Sonrasında taşınacak eşyaların nakliye sigortası ile sigortalıyoruz ki beklenmeyen, istenmeyen kaza,
hasar durumunda siz zarara uğramayın kaybı sigorta karşılasın istiyoruz.
İzmir Nakliyat Fiyatı
İzmir nakliyat fiyatı aslında işin püf noktasıdır. Hizmet alacak yurttaş nasıl hizmet almak istediğini,
hizmet verecek nakliyat firması nasıl hizmet vereceğini İzmir nakliyat fiyatı teklifinde net olarak ortaya
koyar.

Biz İzmir nakliyat fiyatı bilgi ve teklifini ekspertiz yaptıktan sonra size sunuyoruz. Önce hangi eşyayı
nereden, nereye, nasıl taşıyacağımızı belirliyoruz.
Vereceğimiz hizmeti netleştirdikten sonra da size bu hizmetin bedeli olan İzmir nakliyat fiyatı bilgi ve
teklifini sunuyoruz.
Çok daha detaylı bilgiye İzmir evden eve nakliyat sitemizden bakabilir dilerseniz fiyat için de İzmir
nakliyat fiyatı sayfamıza göz atabilirsiniz. 7/24 çık telefon bilgilerimizi İzmir nakliyat telefon
sayfamızda görebilirsiniz.

