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Warszawa jako stolica i największe miasto polski bardzo dynamicznie się rozwija, a co za tym idzie
przeprowadzki są tutaj codziennością. Jedni przeprowadzają się do Warszawy, inni za. Z uwagi na rozmiar
miasta przeprowadzki pomiędzy dzielnicami są jedną z najczęściej wykonywanych przez nas usług. Powody
są różne; zmiana pracy, powiększenie rodziny czy chęć zmiany otoczenia. Niezależnie od tego nasza firma jest
liderem na warszawskim rynku, a co za tym idzie gwarantuje zadowolenie z usługi. Działamy po obu stronach
Wisły i w okolicznych miejscowościach, przy czym nie doliczamy żadnych dodatkowych opat za dojazd w
promieniu 50 km od miasta. Co znaczy, że jeżeli planujesz przeprowadzkę z Legionowa do Otwocka, bądź
Pruszkowa do Wołomina nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów za dojazd lub powrót. Jesteśmy
dopasowani do potrzeb każdego klienta, dlatego oferujemy trzy różne rodzaje naszych usług.
Naszą sztandarową usługą jest przeprowadzka kompleksowa. W tej opcji to po naszej stronie jest pakowanie,
zabezpieczanie, transport i rozpakowanie na miejscu. Jedynym zadaniem klienta podczas tej przeprowadzki
jest otworzenie drzwi przy załadunku, a po całej operacji cieszenie się ze sprawnie i profesjonalnie
przeprowadzonej usługi. Nasi pracownicy są wyposażeni w wszystkie niezbędne materiały takie jak folia
stretch, folia bąbelkowa, kartony, worki i taśmy, jak również w narzędzia do demontażu, wózki, pasy i
wszystkie inne niezbędne narzędzia. Pakujemy całe drobne mienie do kartonów i worków, po czym
odpowiednio je opisujemy tak, aby trafiły w odpowiednie miejsce. Większe gabaryty, o ile to możliwe, są
przez nas demontowane. Następnie zabezpieczamy większe przedmioty i wynosimy wszystko do samochodu.
Odpowiednio zabezpieczony transport odjeżdża na miejsce rozładunku, gdzie wnosimy i montujemy
wcześniej rozmontowane przedmioty. Wszystkie worki i kartony zostają rozdysponowane w odpowiednie
pokoje i na tym kończy się cały proces.
W standardowej opcji przeprowadzki to po stronie klienta leży spakowanie całego drobnego dobytku. Ta
opcja jest często wybierana przez naszych klientów, którzy nie chcą, by ktoś zaglądał w ich prywatne rzeczy,
bądź mają swój system rozdysponowania. My zajmujemy się większymi przedmiotami, czyli; zabezpieczamy,
wynosimy, transportujemy i wnosimy na odpowiednie miejsce cały dobytek. Wszystkie potrzebne materiały
można zamówić z naszej strony internetowej odpowiednio wcześnie, żeby być doskonale przygotowanym,
gdy nasza ekipa zapuka do drzwi.
W ostatniej z kolei przeprowadzce ekonomicznej do dyspozycji klienta są jedynie pracownicy i samochód,
tutaj po stronie klienta leży pakowanie, zabezpieczanie i demontaż. My wynosimy zabezpieczone wcześniej
mienie na samochód, transportujemy i wnosimy mienie do docelowego lokalu. Wszystkie materiały takie, jak
folie, kartony, worki i taśmy są do kupienia na naszej stronie internetowej. Oferujemy również usługę
wypożyczania pojemników z plombami, z czego nasi klienci korzystają coraz chętniej.

Kategorie
Usługi i firmy - Przeprowadzki
Transport i motoryzacja - Transport
Usługi i firmy - Transport
Usługi i firmy - Sklepy
Handel i zakupy - Sklepy internetowe
Według lokalizacji - Mazowieckie - Warszawa
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Przeprowadzki, Warszawa, Warszawskie, Transport, Pianin, Fortepianów, Kartony, Worki, Taśmy, Folia, 
Stretch, Bąbelkowa, Tanio, Cennik, Rabat, Mieszkań, Biur, Firm, Krajowe, Międzynarodowe, Lokalne, 
Profesjonalne, Demontaż, Wynoszenie, Montaż

Wyróżnione strony
Przeprowadzki w Warszawie - Przeprowadzki lokalne

Page 1 / 2

http://www.katalog.net.pl/32464
https://przeprowadzki-warszawskie.pl
http://www.katalog.net.pl/uslugi_i_firmy
http://www.katalog.net.pl/uslugi_i_firmy/przeprowadzki
http://www.katalog.net.pl/transport_i_motoryzacja
http://www.katalog.net.pl/transport_i_motoryzacja/transport
http://www.katalog.net.pl/uslugi_i_firmy
http://www.katalog.net.pl/uslugi_i_firmy/transport
http://www.katalog.net.pl/uslugi_i_firmy
http://www.katalog.net.pl/uslugi_i_firmy/sklepy
http://www.katalog.net.pl/handel_i_zakupy
http://www.katalog.net.pl/handel_i_zakupy/sklepy_internetowe
http://www.katalog.net.pl/wedlug_lokalizacji
http://www.katalog.net.pl/wedlug_lokalizacji/mazowieckie
http://www.katalog.net.pl/wedlug_lokalizacji/mazowieckie/warszawa
http://www.katalog.net.pl/wedlug_domeny
http://www.katalog.net.pl/wedlug_domeny/pl
http://www.katalog.net.pl/przeprowadzki
http://www.katalog.net.pl/warszawa
http://www.katalog.net.pl/warszawskie
http://www.katalog.net.pl/transport
http://www.katalog.net.pl/pianin
http://www.katalog.net.pl/fortepianow
http://www.katalog.net.pl/kartony
http://www.katalog.net.pl/worki
http://www.katalog.net.pl/tasmy
http://www.katalog.net.pl/folia
http://www.katalog.net.pl/stretch
http://www.katalog.net.pl/babelkowa
http://www.katalog.net.pl/tanio
http://www.katalog.net.pl/cennik
http://www.katalog.net.pl/rabat
http://www.katalog.net.pl/mieszkan
http://www.katalog.net.pl/biur
http://www.katalog.net.pl/firm
http://www.katalog.net.pl/krajowe
http://www.katalog.net.pl/miedzynarodowe
http://www.katalog.net.pl/lokalne
http://www.katalog.net.pl/profesjonalne
http://www.katalog.net.pl/demontaz
http://www.katalog.net.pl/wynoszenie
http://www.katalog.net.pl/montaz
https://przeprowadzki-warszawskie.pl/przeprowadzki-warszawa.html


Informacje
Numer ID strony: 32464/31840, Status strony: aktywna od 06/11/2019 15:06, Typ strony: wyróżniona od
05/11/2019 19:55, Data dodania: 05/11/2019 19:53, Zaindeksowane strony: Google, Yahoo, Bing, Liczba
kliknięć: 0, odsłon: 785

Page 2 / 2

http://www.google.pl/search?q=site:https://przeprowadzki-warszawskie.pl
http://search.yahoo.com/search?p=site:https://przeprowadzki-warszawskie.pl
http://www.bing.com/search?q=site:https://przeprowadzki-warszawskie.pl

