İZMİR EVDEN EVE NAKLİYAT HİZMETİ
Mavi Ege evden eve nakliyat firmamızın çalışma yöntemi şu prensipler üzerinden şekillenmiştir.
Mal canın yongasıdır.
Eşya güvenliği firma güvenliğidir.
Biz, bin bir emek vererek edinilen eşyanın önemini ve değerini biliyoruz. Emek vererek mal, mülk
edinenler bunun gerçek değerini bilir.
İzmir Evden Eve Nakliyat Eşya Taşınır İken
İzmir evden eve eşya tanışır iken eşyanın kıymetini koruyacak önlemleri almayı asla ihmal etmedik,
etmiyoruz. Nedir önlemlerimiz
A-Yasal önlemler.
B-Fiili önlemler.
A- İZMİR EVDEN EVE NAKLİYAT YASAL GÜVENLİK ÖNLEMLERİMİZ
Yasal önlemden kastımız firma güvenliği ve hukuki resmi sorumluluğu üstlenebilmektir.
Sırta bağlayıp taşımak eski zamanlardaydı. Siz, televizyonunuzun ya da buz dolabınızın veya
bilgisayarınızın ya da mobilyanızın bir battaniyeye sarılıp sırtta taşınmasını ister misiniz? Bunu güvenli
bulur musunuz?
Modern nakliyat için aldığımız modern resmi güvenlik önlemlerimiz şöyledir.
Mavi Ege evden eve nakliyat resmi firmadır. Tüm yasal sorumluluklarına sahip çıkar.
Firmamızın şehir içi taşımacılık yetki belgesi vardır.
Şirketimizin şehirlerarası nakliyat yetki belgesi mevcuttur.
Yasal nakliyat sözleşme metnimiz vardır.
Tüm nakliyatları sözleşmeli yaparak sorumluluğu resmi olarak da üstleniriz.
Eşyalarınıza dokunmadan, paket, ambalaj yapmadan önce mutlaka ki, eşya nakliye sigortası ile
eşyanızı sigortalarız.
Yukarda verdiğimiz bilgi, aldığımız resmi önlemlerdir.
B- İZMİR EVDEN EVE NAKLİYAT PRATİK GÜVENLİK ÖNLEMLERİMİZ
İzmir evden eve nakliyat pratik güvenlik önlemlerimizden kastımız fiili olarak çalışır iken aldığımız
önlemlerimizdir. Nedir bu güvenlik önlemlerimiz?
Mavi Ege nakliyat personelini kadrolu ve sigortalı çalıştırır.
Tüm personelimiz, yapılan taşımadan sonra toplantı yaparak eğitim yapar.
Bünyemizde profesyonel montaj ustası çalıştırıyoruz.
De-montaj ve montaj işini kendi personelimiz ile yapıyoruz.
Elektronik eşyanızı söküyor, yeni evinizde kuruyor, çalışır halde teslim ediyoruz.

Taşıma esnasında oluşan atıklarımızı topluyoruz ve geri dönüşüme gönderiyoruz.
Çevre temizliğinin olumsuz etkilenmemesini önemsiyoruz.
İzmir Nakliyat araçlarımız bize aittir.
Nakliye araçlarımızın bakımını aksatmadan yaptırıyoruz.
Yük asansörümüz Mavi Ege nakliyat firmamızındır.
Asla dışardan yük asansörü kiralamıyoruz.
Tüm ödemelerinizi faturalandırıyoruz. Kayıt dışılığa asla müsamaha göstermiyoruz.
Özel eşyalarınız hariç tüm eşyalarınızı personelimiz topluyor, ambalaj yapıyor, taşıma işlemini yapıyor.
Siz kesinlikle hiçbir işe karışmıyorsunuz.
Biz yaptığımız her işe sahipleniyoruz.
Fiili olarak da pratik olarak da nakliyat işini biz firma olarak tüm ekibimizle yapıyoruz.
Bilgilendirdiğimiz, İzmir evden eve nakliyat önlemlerimizden önemli olanları sıraladık. Başka firma ile
taşınsanız dahi bu bilgilerin, uyarıların dikkatinizde olmasını istedik. Daha detaylı bilgi için bize
ulaşabilirsiniz.
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