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https://www.mkprzeprowadzki.com

MK Przeprowadzki to profesjonalna, doświadczona firma działająca na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu, oraz
całego województwa pomorskiego jak i całego kraju. W jej ofercie można znaleźć wszystko to, co klientowi
potrzebne jest podczas przeprowadzki. Firma dysponuje przystosowanymi samochodami transportowymi, oraz
profesjonalnymi skrzyniami przeprowadzkowymi, które charakteryzuje wysoka odporność na temperaturę
zewnętrzną od -20 ° C do 40 ° C. W ofercie firmy znajduje się również wynajem miejsca w magazynie, który
jest wyposażony w system alarmowy i monitoring oraz jest pod ochroną profesjonalnej agencji ochrony. Dużą
popularnością wśród klientów cieszy się również taxi bagażowe. Jest to usługa polegająca na przewiezieniu
wyznaczonych przez klienta rzeczy z jednego miejsca do drugiego. Firma posiada wykwalifikowanych,
odpowiednio wyszkolonych pracowników, którzy działają szybko, sprawnie i co najważniejsze bezpiecznie.
Klient może być pewny, że jego nieuszkodzony sprzęt zostanie dostarczony pod wskazane miejsce bez otarć,
wgnieceń i stłuczeń. Pracowników wyróżnia też duża kultura osobista i konstruktywna praca z klientem
polegająca na doradztwu i rzetelnej obsłudze. Zapraszamy do bezpłatnej wyceny i zapoznania się ze
szczegółami oferty na naszej stronie internetowej.
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