Przeprowadzki Rzeszów Cennik | Tupaj
UWAGA! Wycena usług jest sprawą indywidualną!
Każde zlecenie przeprowadzki czy transportu jest inne. Ceny uwarunkowane są w zależności od stopnia trudności wykonania usługi oraz ilości mienia i czasu naszych
pracowników.
Przeprowadzka kojarzy Ci się ze stresem, zmęczeniem i bałaganem? Niepotrzebnie! Przeprowadzka nie musi być stresująca jeśli zabierzemy się do niej z głową i z
naszą firmą.
Cenę za usługę ustalamy indywidualnie do każdego zamówienia Nie muszą Państwo obawiać się niespodziewanych, ukrytych kosztów.
Koszt przeprowadzki uzależniony jest od wielu czynników tj.:
- odległości między miejscem załadunku a rozładunku
- ilość przewożonego mienia
- rodzaju zabezpieczenia mebli
- warunków załadunku i rozładunku ( ilość pięter )
- warunków podjazdu pod posesję
- wagi i gabarytów nietypowych przedmiotów
- zakresu demontażu i montażu
Wycena odbywa się trakcie rozmowy telefonicznej (na podstawie szczegółowego opisu):

Zalecamy do skorzystania z bezpłatnych i niezobowiązujących oględzin przez przedstawiciela naszej firmy na terenie Rzeszowa z innych miast proszę o dokładne informację
lub że strony naszej podać który samochód potrzebny.

UWAGA!!! Opłata za rezygnację
W przypadku anulowania usługi przez Klienta
zobowiązany jest zapłacić 300 zł opłaty za rezygnację.
Chcesz zamówić usługę Zadzwoń! do nas (+48) 505 468 267, 507 648 461
Na życzenie wystawiamy faktury VAT. Podane cenny są cenami netto.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par 1 Kodeksu Cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny.
UWAGA ! Nie zmieniamy ustalonych cen podczas pracy, bądź pod koniec wykonanej usługi, jak to bywa często w innych firmach. U nas zasady są proste i uczciwe klient
wie z góry ile zapłaci za usługę, bez żadnych niespodzianek !
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ZAMAWIAJĄC USŁUGĘ PROSZĘ PODAĆ:
Skąd – Dokąd ( Kod Pocztowy i Miasto – Kod Pocztowy i Miasto )
Piętro załadunku – Czy jest winda?
Piętro rozładunku – Czy jest winda?
Czy jest bezpośredni dojazd do klatki, drzwi?
Spis Mebli – przeprowadzkę wyceniamy od ilość rzeczy do przenoszenia. .
Ile kartonów, worków? Jeśli nie są Państwo spakowani, podać ilość około.
Czy są ciężkie rzeczy – np. pianino, sejf, zabytkowa szafa?
Czy są rzeczy narażone na uszkodzenia?
Czy jakieś elementy trzeba zdemontować?
Czy mogą być jakieś dodatkowe utrudnienia? ( Wąska klatka schodowa )
Czy wszystko będzie spakowane przez państwa czy naszą firmę?
Czy dostarczyć kartony i materiały czy mają państwo swoje?
Proszę podać czy chcą się Państwo zabrać z nami czy posiadają własny transport.
Przeprowadzki cennik – Transport:
Skąd – Dokąd ( Kod Pocztowy i Miasto – Kod Pocztowy i Miasto )
Jaki samochód potrzebny?
Co przewozimy? Wymiary oraz waga.
Jak będzie ładowany samochód? ( ręcznie, podnośnik )
Dlatego w celu uczciwej wyceny usługi przeprowadzki lub transportu prosimy o podanie w/w czynników w formularzu kontaktowym lub przy rozmowie telefonicznej.
Pracujemy jak jesteśmy wolni dla Państwa 24h/ 7dni w tygodniu!
GWARANTUJEMY:
konkurencyjne ceny
fachowość, rzetelność, doświadczenie
zadowolenie klienta
na życzenie - fakturę VAT
Przy dalekich wyjazdach spisujemy umowy pisemne oraz pobieramy zaliczki w wysokości minimum 1/3
WSZYSTKIE CENY PODLEGAJĄ NEGOCJACJI !!!
Przeprowadzki Rzeszów Cennik. Zapewniamy, że nasza dokładność, doświadczenie i bogata oferta zapewnią Państwu profesjonalną i przyjemną przeprowadzkę idealnie
dostosowaną do Państwa potrzeb.
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