Irak Nakliye Hizmeti Alacaklara Duyurulur!

Irak nakliye hizmeti vermek sıradan diğer işlerle karşılaştırılmaması gereken işlerdendir. Yeni bir eve
taşınacak bireyler için eşyaların maddi değeri her ne kadar yüksek olsa da manevi değeri paha
biçilemezdir. Bu sebeple eşya ve mobilyalara zarar gelebilme riski en aza indirilmeli, taşınma
esnasında nakliye hizmeti veren ekip tarafından herhangi bir sorunun çıkartılmaması gerekir.
İnsanların kendi zevklerine göre dekore ettikleri evlerinde bulunan eşyalara zarar gelme korkusu Irak
evden eve nakliye firmaları arasında en güvenilir elleri bulabilme umudu taşır.
Her ne kadar hizmet öncesinde uygun fiyatla hizmet vermenin yanında kaliteli ve sorunsuz bir
nakliyenin gerçekleşeceğini söyleseler de Irak nakliye firmaları arasında hizmet sonrası
memnuniyetsizlikle geri dönüş alan birçok ekip vardır. Moven Lojistik firması olarak dünya çapında 4
ofis ve 200’ün üzerinde acentemizle mutlu müşteri referansı ve uzun yılların verdiği tecrübe ile
sektörümüzde liderliğimizi koruyoruz.

Irak Nakliye Seçimlerinizde Neden Biz?

Mallarınız taşınırken meydana gelebilecek hasarların telafisi ne yazık ki tam olarak mümkün değildir.
Hemen her firmanın eşyalarınızı özel olarak sigortalatması demek size eşyalarınızı geri vermez. Maddi
olarak ödemenin size verilmesiyle eşyanızın manevi değerinin karşılanabileceğini düşünmüyoruz.
Özellikle antika gibi değerli eşyalarınızı hangi Irak evden eve nakliye firması maddi değerle geri
getirebilir ki? Bunların bilincinde olarak evinizde bulunan her parçayı özenle paketliyor ve
araçlarımıza kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde yükleme yapıyoruz.
Irak kargo ve nakliye hizmeti veren Moven Lojistik firmasını tercih ettiğinizde tek yapmanız gereken
kişisel eşyalarınızı yanınıza almaktır. Mobilyalarınızı korumak amacıyla ekstra bir zahmete girişmenize
hiç gerek yok. Biz sizler için özel paketleme ekipmanlarımızla her parçanızı özenle sarıyor, kırılma,
pislenme ve darbeye karşı hasar görme ihtimalini ortadan kaldırıyoruz.

Moven Lojistik Irak Nakliye Firması Sizler İçin Çalışıyor

Yaşamınızı sürdürdüğünüz alanda ihtiyacınız olan huzuru koruyarak taşınmanın verdiği stresli
havadan sizi kurtarıyoruz. Taşınma sürecine giren birçok birey eşyalarındaki ufak tefek hasarları
ezilmeleri göze alsa dahi Moven Lojistik firması size kusursuz hizmet politikası ile yardımcı olacaktır.
Eşyalarınızın özel sigorta sigorta firması tarafından korunmasının yanında manevi değerini de biz
koruyoruz. Tüm ekibimizle birlikte Irak nakliye sektöründe sizler için çalışıyoruz.
Türkiye’den Irak’a veya Irak’tan Türkiye’deki yeni adresinize evinizi güvenle taşıyacak bir firma
arayışındaysanız +90 212 703 25 53 numaralı firma telefonumuz sizlerin sorularına yanıt vermek için
beklemektedir. Dilediğiniz an çözüm odaklı müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.

