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 سواالت شما در به پاسخگویی آماده  شهری همراه بهترین تجهیزاتخدمات باربری شهری و بین : باربری شریعتی

حمل و نقل و اسباب کشی اثاثیه منازل و  ساعت شبانه روز میباشد ارائه خدمات در زمینه بسته بندی ۴۲

استاندارد با جلب رضایت مشتریان در این زمینه می باشد به کارگیری  ادارات جات همراه با تجهیزاتی کامالً

ها دارند و می توانند با  با ترجمه خبره با اخالق با دانش کافی که آشنایی کامل را به مسیرها و جاده رانندگان

شما انتخاب نمایند این باربری از تجهیزاتی مدرن مثل  جی پی اس بهترین مسیر ها را برای استفاده از سیستم

 حمل لباس که دارای رگال میباشند بسته بندی های مخصوص حمل لوازم کوچک و کارتون های ویژه مخصوص

ر شما قرار می دهند و در اختیا بزرگ پوشال فوم نایلون های حبابدار یولید و سایر تجهیزات مورد نیاز را تهیه

رسمی از اتحادیه ارائه تخفیفات ویژه برای حمل و نقل و بسته  از مهمترین ویژگی های این باربری داشتن مجوز

رفه بین شهری ص بیمه نامه رایگان بسته بندی لوازم منزل حمل وسایل سنگین حمل بار به صورت بندی ارائه

کارگر در سریع ترین زمان ممکن به محل مشخص  ارسال انواع جویی در وقت و زمان و هزینه حمل اثاثیه منزل

حمل وسایل سنگین و گران قیمت شما از قبیل پیانو ساید بای ساید گاوصندوق  شده این باربری آماده جابجایی

شد آموزش دیده می با سایر وسایل سنگین مثل میز بیلیارد ماشین لباسشویی از طریق نیروهای توانمند و و

 کشور دارید به حمل و نقل بار و اثاثیه به سایر شهرهایاگر نیاز 

 

 

شرایط مناسبی را فراهم نماید این  هتواند با در اختیار قرار دادن مجهزترین وسایل حمل و نقلیاین باربری می : باربری شریعتی

رائه ا بسته بندی حمل اثاثیه منزل و با دارا بودن بهترین تجهیزات بسته بندی آماده باربری با داشتن نیروهای متخصص در زمینه

تمامی فعالیت های این مجموعه تحت نظر مدیریتی با تدبیر  خدمات نوین به همشهریان و مشتریان عزیز محترم ساکن تهران می باشد

ریان یک کار با کیفیت را برای مشت ریزی قبلی صورت می گیرد و افرادی که موظف به انجام کار هستندها با برنامه بوده و تمامی فعالیت

 خود ارائه می نمایند

 



 حمل و جابجایی میز بیلیارد |باربری شریعتی 

 

ندی بمربوط به بسته یکی از معتبرترین باربری ها در سطح شهر تهران می باشد که با خدمات  : یباربری شریعت

های توانسته رضایت مشتریان را جلب نماید و فعالیت شهری برون و شهری  جابجایی حمل و نقل به صورت درون

ن بار ای روز که می خواهید با روزی بوده شما عزیزان میتوانید در هر ساعت از شبانه این باربری به سنت شبانه

توانید اطالعات الزم را در خصوص نوع می از بگیرد و عالوه بر مشاوره های رایگان ای که دریافت می کنیدبریدم

وسایل نقلیه به صورت کامال مجهز و استاندارد بوده و اتاقک پشت این  سرویس ها نیز دریافت نمایید تمامی

ه است در طول مسیر ب رد موکت کاری شده است تا از ضربات احتمالی که ممکنکامال به صورت استاندا وسایل

باربری این اطمینان را به شما می دهد که با دریافت  رسایی و بسته ها وارد شود به حداقل ممکن برساند این

ت از شرک توانید در صورت بروز هر گونه خسارت به وسایل با ارزشتان هزینه کامل آن را بیمه نامه معتبر می

می نماید کامالً آموزش دیده بوده و با  بیمه دریافت نمایید تمامی افراد و فرزانگی که در این مجموعه فعالیت

نمایند گروه حرفه ای ما همواره در تالش است یا آنچه را که نیاز شما  برخوردی خویش با مشتریان برخورد می

کوچکترین مشکلی و سایر با  ون دغدغه و بدون داشتندرستی و به جا دریافتی آرجان قرار بدهد تا بد به

بندی حرفه ای با در اختیار قرار دادن انواع تجهیزات مورد  ارزشتان را از مبدا و مقصد مشخص برسانید بسته

نظر می  برای شما در که همگی کامالً به روز بود و بسته بندی را با بهترین کیفیت و استاندارد نیاز و استاندارد

  گیرد

 

 

 کارکنان با شما کامالً مهربان و دوستانه جابجایی و حمل بار کامالً به صورت تضمین شده می باشد شیوه های برخورد : باربری شریعتی

دی جابجایی و بسته بن به آنان اطمینان کنید جابجایی در هر فصل از سال با رعایت تمامی اصول می باشد و در صورت نیاز می توانید

 ایدمیز بیلیارد سلباسشویی اتاق سرویس خواب سرویس پذیرایی میز ناهارخوری  آماده جابجایی انواع بارهای سنگین منزلتان مثل

 ۰۰۱%تان دارد و با اطمینان خاطر بیشتر و تضمین زندگی بای ساید یخچال فریزر و سایر وسایل سنگین و با ارزش که اهمیت واالی در

 دغهآسوده و بدون داشتن کوچکترین دغ بسته بندی استاندارد آنها را از نظر وی به مقصد مشخص برسانیم با خیالی آنان می توانیم با



ع را همراه با مای های کامال منصفانه یک جابجایی بدون دغدغهنوع سرویس ها و با پرداخت هزینه می توانید با دریافت اطالعات الزم از

 دهید که باروری که کامال قانونی و فعالیتی قانونی دارد انجام

 

 وسایل مجهز و مدرن |باربری شریعتی 

 

امالً استفاده از کارگران ک روز افزون و به کارگیری تجهیزاتی کامالً نوین با توانسته از با تالش  : یباربری شریعت

ها در نظر بگیرد مدیریت کاری در پروژه های مشتریان و خانواده خبره و آموزشی در خدمات ارزنده ای را برای

ای که برای برنامه کند تا کارگران بتوانند متناسب باکشی بسته بندی این امکان را فراهم می جابجایی اسباب

عالوه بر این افرادی که فعالیت می نمایند می دانند  آنان در نظر گرفته شده است و کارها را به جلو پیش ببرند

رش دو زمانی باید انجام بدهند معموال امور بسته بندی وسایل منزل شما از وسایل ریز که چه کارهایی را در چه

گیرد غیره توسط کادر خانم و آقا صورت می صندوق پیانو میز های بیلیارد وگرفته تا وسایل خیلی سنگین مثل گاو

 استاندارد که تمامی این وسایل مورد تایید واقع شده و استانداردهای الزم را و با استفاده از وسایل نقلیه

ا را برای تا بهترین مسیره دارند تمامی وسایل مجهز به تجهیزات نوین بوده و رانندگان خبره آماده هستند

کامالً سفری مطمئن و با قیمت کامال منصفانه در اختیار شما قرار  جابجایی بارهای شما در نظر بگیرند سرویس ها

پرداخت هزینه های  هزینه ها با تخفیفات ویژه برای مشتریان در نظر گرفته شده تا بتوانند با داده می شود

کنیم تا با تا شما را در این پروژه همراهی می شته باشندپایین یک جابجایی بدون دفتر غیر را به همراه دا

  کشی بدون دغدغه را به همراه داشته باشید آسودگی خاطر بتوانی یک اسباب

 

 



 

یلمهای ف باال چسب نایلونهای حبابدار بندی مثل کارتون های پنج الیه باز خوامتوسایل مورد نیاز برای امور بسته : باربری شریعتی

ر پی سالمی را د شود تا بتوان یک بسته بندی کامالباربری تهیه و در اختیارتان قرار داده می گیر همه و همه توسط این شرکتضربه

امور را انجام داده فقط درخواست کارگر از ما داشته باشید ما متناسب با  داشته باشید عالوه بر این شما می توانید خودتان نیز این

اختیارتان قرار بدهیم و این باربری دارای وسایل نقلیه  شما و نوع سرویسی که انتخاب می کنید می توانیم این سرویس ها را در نیاز

بار در سطح شهر از وانت بار و  بار نیسان بار خاور های مسقف کامیون کامیون ترانزیت بوده که برای جابجایی استاندارد مثل وانت

ای مستقر ه جهیزیه عروس و وسایل نیمه سنگین و سنگین مثل جابجایی اثاثیه منزل از خاور کند و برای به جاینیسان بار استفاده می

بین شهرستان از کامیون های بزرگ کامیون ترانزیت مورد استفاده  بهره می گیرد و برای جابجایی بار های تجاری و حمل و نقل بارها

 دهدقرار می

 

 یق نیازهای مشتریشناخت دق |باربری شریعتی 

 

رضایت  ای همواره در تالش است که با هدف جلبهمانطور که میدانید این گروه حرفه  : یباربری شریعت

برای شما به همراه داشته است  مشتریان خود بتوانند خدمات باربری و جابجایی را به بهترین شکل ممکن

ماس های درج شده در وب سایت آماده پاسخگویی طریق شماره ت مشاورین این باربری به صورت شبانه روزی از

از بهترین شرکت  هستند به روزترین فناوری های حمل و نقل را از ما بخواهید ما به عنوان یکی به شما عزیزان

بار و اساسی تان در همان ابتدای شروع  های باربری برای اسباب کشی در سطح شهر شناخته شده این سالمت

بسته بندی و جابجا می گردد این گروه همواره در حال بروز کردن  توسط گروه متخصصقرارداد تضمین شده و 



ریان دقیق نیاز مشت جایی حمل و نقل و بسته بندی خود می باشد و توانسته با شناختهای جابهسرویس خدمات و

هران مرکز تهران خدمات باربری در جنوب تهران شمال ت های مناسبی را در اختیار آن قرار بدهد ارائهسرویس

 شهری به صورت تخصصی بدون هیچ گونهسایر شهرستانها حمل بار به صورت بین غرب تهران ارسال بار به

پروین خدمات حمل بار  محدودیتی در سرویس دهی و خدمات رسانی در اسرع وقت یکی از بهترین و متمایز

ه مقرون به صرفه برای شما در نظر گرفته شما می منصفان حمل اثاثیه را همراه با تخفیفات ویژه با قیمتی معامله

 آل دریافت نماییدجابجایی و حمل بار را به صورت ایده توانید این خدمات

 

 

 

فعالیت در تمامی سال حتی در  ارائه خدمات حمل بار به صورت شبانه روزی بدون هیچ گونه محدودیتی در زمان : باربری شریعتی

سرعت  ینحمل بار به شهرستان ها بدون هیچ گونه محدودیتی انجام می گیرد باالتر ایام تعطیالت ارائه خدمات در تمامی شعبات تهران

های خاص هستیم شما با اطمینان می توانید وسایل  در ارائه خدمات حمل و نقل جهت کسب رضایت مشتری و ما آماده ارائه سرویس

 مشخص در صحت و سالمت کامل جابجا نمایید خود را از مبدا به مقصد

 

 ارائه مشاوره های رایگان |باربری شریعتی 

 



 توانسته با نی جهت حمل و نقل انواع وسایل سنگین و نیمه سنگین بوده وآماده خدمات رسا : یباربری شریعت

مشتری برای نوع سرویس رضایت آنان را  سالها تالش و تجربه و کسب آموخته های زیاد در زمینه شناخت نیاز

 تمام تردادن تجهیزات ای کامال مدرن شده تا مشتریان به راحتی هر چه  به خود جلب نموده و با در اختیار قرار

کامالً صمیمانه و دوستانه  وسایل خود را از مقدار مشخص حمل و نقل و جابجا نمایند نحوه برخورد با مشتری به

کنند که رفتاری کامالً شایسته مشتریان داشته باشند تالش می کنندبوده و افرادی که در این مجموعه فعالیت می

عالیت توانسته با ف بندی حمل و نقل و جابجا نمایند این باربری هرجا تمام در وسایل آنان را بسته و با خوشنودی

مناطق تهران شمال تهران جنوب تهران شرق  گسترده در سطح شهر و ایجاد نمودن شعبات متعدد در تمامی

روزی خود توانسته تحت پوشش قرار بدهد عالوه بر این با فعالیت شبانه تهران غرب تهران و مرکز تهران را

ن قبل از جابجایی برای شما اارائه مشاوره های رایگ واالت شما پاسخ مثبت داده و زمینه را برایس است به

ترین در تالش هستیم که آنچه را که مورد نیاز شما از در کوتاه یباربری شریعت یفراهم نماید ما و گروه حرفه ا

  زمان ممکن فراهم نماییم

 

 



که مورد نیاز شما میباشد در کوتاه  های الزممعموالً بعد از تماس شما و بسته شدن عقد قرارداد توانایی سرویس : باربری شریعتی

وده و ب مورد نظر ارسال شده اند و تعداد کارگر معموالً متناسب با درخواست مشتریان ن در وقت تعیین شده به محلترین زمان ممک

والً شود و معمنقل استانداردی در اختیارتان قرار داده می متناسب با نوع بار به حجم باری که قرار است جابجا شود ماشینهای حمل و

ایل شود و برای حمل و نقل وساستفاده می گین از وسایل نقلیه سبک تر مثل وانت بار و نیسان باربار های نیمه سن برای حمل و نقل

رد کامیونت مو شهرستان ها از وسایل نقلیه سنگین در مثل خاور های مسقف کامیون ترانزیت سنگین و بزرگ و حمل بار به سایر

ونقل و ظاهر وانسته است با چنان فعالیت درخشانی در زمینه صنعت حملت استفاده قرار می گیرد این باربری با نیم قرن سابقه تالش

 با این باربری داشته باشند هر ساله بر مشتریان این باربری افزودمی شود و افراد زیادی تمایل به همکاری گردد که

 

 مجهز به جدیدترین تکنولوژی ها |باربری شریعتی 

 

ه حمل تجربه در زمین نخستین باربری فعال در شهر تهران میباشد که توانسته با سالها تالش و : یباربری شریعت

بندی و خدمات مربوط به حمل و نقل و جابجایی می  نقل و بسته بندی افتخار آفرین در این صنعت باشد بسته

 ه نمایید تمامی تجهیزاتترین دغدغه جابجایی آسان را تجرببدون داشتن کوچک تواند به شما کمک نماید که

تهیه و در اختیار تک تک شما عزیزان  یباربری شریعت ایمورد نیاز برای بسته بندی می تواند طرفدار گروه حرفه

کارتون هایی با ابعاد وسایل گرانقیمت شما کار دشواری بوده و باید  قرار داده بشود معموالً پیدا نمودن

توانسته با در نظر گرفتن  ایکارتان پرداخت نمایید ولی این گروه حرفه باالیی را جهت تهیه انواع هایهزینه

استانداردی را برای شما تدارک ببیند و با تهیه نمودن انواع ته  نیازهای شما در این زمینه خدمات بسته بندی

 را داردیانبسته بندی است نیاز و همچنین کارتون های با ابعاد متناسب با وسایل شما بتواند یک چیزات مورد

محل همراه با وسایل نقلیه  انجام بدهد با تماس شما در سریعترین زمان ممکن تعداد کارگر درخواست شده

شما در نظر می گیرند شما می توانید با تماس با باربری شریعتی  استاندارد حاضر پیدا کرده و خدمات خود را برای

پاسخگویی به نیاز شما  ساعته آماده ۴۲همواره به صورت  که در زمینه باربری دارید بپرسید ما هر گونه سالی

  عزیزان هستیم

 



 

ایام تعطیالت نیز می باشد وسایل  این مجموعه توسط مدیریتی عالی آماده خدمات رسانی در تمامی ایام سال در : باربری شریعتی

ر سطح آنها د خاور های مستقر بر کامیون ترانزیت تمامی استانداردهای الزم را برای حمل نقلیه استاندارد شامل وانت بار نیسان بار

مجموعه همچنین می تواند نیاز شما را در زمینه حمل بار در سطح شهر  شهر و همچنین حمله وارد به سایر شهرستان ها را داشته این

اختیار شما قرار داده می شود اگر جزو ان دسته از  نماید و با دریافت هزینه های کامالً منصفانههمراه با تخفیفات ویژه در برطرف

باربری تماس بگیرید تا  برای جمع آوری وسایل منزل خود را ندارید کافی است با شماره های رند این کافیهستید که زمان افرادی

همراه ماشین برای شما ارسال گردد ما همواره در تالش هستیم تا بهترین  در اسرع وقت در زمان تعیین شده توسط شما کارگر به

جرفه ای ما می توانید جزو مشتریان دائمی ما  بگیرد امیدواریم با تجربه یک بار همراهی با گروه باربری را برای شما در نظر خدمات

 بشوید

 

 فعالیت های قانونی شرکت باربری |باربری شریعتی 

 

 نقل ایجاد کرده نخستین باربری در شهر بزرگ تهران می باشد که با خدمات که در زمینه حمل و: یباربری شریعت

دست یابد و به عنوان باربری که یک بسته  سرعت زیاد در این زمینه به پیشرفت های چشمگیری باعث شده با

بین مردم شناخته شود خدمات بسته شامل بسته بندی وسایل ریز و درشت  بندی به همراه کارگران با تجربه در

از این سرویس بهره  ییدباشد که می توانید متناسب با نیاز خود و هزینه ای که قرار است صرف نما منزل می

بوده و تمامی فعالیت های این مجموعه باربری به  بگیرید تمامی سرویس ها و هزینه ها متناسب با نرخ اتحادیه

با داشتن سابقه درخشان در زمینه های حمل و نقل درون شهری و برون شهری  صورت قانونی صورت می گیرد

شود چرا که همکاری و هماهنگی تیم باعث یک کار هدف مند  افزوده می یباربری شریعت ساله بر مشتریان هر

زمینه اثاث کشی و جابجایی دارد  برنامه شده که هر فرد بر کار خود آگاه بوده و متناسب با استعدادی که در و با

ا بنیرو به محل گروه اماده به کار شده و در زمانی اندک یک کار  کاری بر دوش او گذاشته می شود بعد از اعزام



ت اثاث کشی شرک انجام می رسانند گروه باربری شریعتی از آنجایی که در بسیاری از پروژه های کیفیتی را به

و به اتمام برسانند حمل و نقل انواع وسایل و  نموده اند می توانند با دقت و سرعت عمل باالیی کارها را شروع

 اسب با اثاث و وسایلی که قرار تست جابجا شود درگذاشتن باکس های محکم و متن تجهیزات اداری با در اختیار

اندازد کافی است در صورت نیاز با  اختیار قرار دادن تجهیزات شما را از سه گام از اثاث کشی را به جلو می

زمان ممکن سرویس ها و تجهیزات را در اختیارتان قرار بدهیم وسایل  باربری ما تماس بگیرید تا در کوتاه ترین

ی های الزم را برای جابجای ثل وانت بار نیسان بار خاور کامیونت کامیون های بزرگ همه و همه استاندارم نقلیه ای

 را دارند

 

 

هزینه و با بهترین کیفیت حمل وسایل  با کمترین بار حمل  بار با وانت بار همراه با کارگران حرفه ای و مجرب حمل: باربری شریعتی

 های ضخیم کمد های دکوری و... بسته بندی وسایل آشپزخانه همراه با کارتن -ناهار خوری  میز -ساید بای ساید  -اعم از گاوصندق 

ن ن فضاهای خالی بیضربگیرها و فوم های مخصوص جهت پر نمود همه وسایل شکستنی به طور ایمنی بسته بندی می شوند چرا که از

جابجایی و اثاث کشی موفق همراهبا  می شود و همین امر باعث می شود ایمنی در کار باال برود . برای داشتن یک کارتن ها استفاده

 خدمات مهم خانواده ای که میخواهد وسایل خود را به منزل جدیدی جابجا نماید بهتر است و باربری شرکت طرف  رضایت کامل بین دو

  بسپارید باربری شریعتی هی حمل وسایل حساس را به عهدبرا

 

 سرویسدهی و خدمات درون شهری |باربری شریعتی 

 



با  یک سرویس با سابقه و روزنامه درخشان در کلیه خدمات اسباب کشی بسته بندی توانسته : یباربری شریعت

 یش را در صنعت حمل و نقل شهری و بروناتوبار پ کیفیت عالی با بهترین قیمت ها به مشتریان عرضه نماید این

ز ا خدمات نوین در این راستا در جهت جلب رضایت مشتریان را دارد این باربری یکی شهری بوده آماده ی ارائه

دهد اسباب کشی را به ما  بهترین محصوالت برای حرفه ای ترین خدمات اسباب کشی را برای شما ارائه می

ای خوش و شیرین اسباب کشی راحت و بدون دغدغه خاطره بسپارید تا با بهترین خدمات حمل و نقل شهری و

ا نرخ ب ها متناسببا خدمات اسباب کشی صفر تا صد یک جابجایی تمامی تعرفه ها و هزینه را تجربه نمایید همراه

داده مورد نیاز جهت بسته بندی اثاثیه  مطمئن ارسال تمامی ترکی اتحادیه می باشد ارسال سرویس های مجهز و

 مجرب نیرومند سریع و حمل و نقل انواع اجسام سنگین مثل پیانو تردمیل منزل و ادارات کارگران با تجربه و

 مطمئن شوید بهتر است با باربری بیلیارد گاوصندوق و غیره اسباب کشی دارید و می خواهید با یک باربریمیز

ایم تا در هر زمانی که شما می خواهید در تمامی فصول آماده شریعتی تماس بگیرید ما در زمینه ی اسباب کشی

باربری با سالها تجربه  ایام هفته در ایام تعطیالت نیز خدمات خود را برای شما ارائه بدهیم این سال در تمامی

ی جایی بار به سایر شهرستان ها توانسته تمامین جابههمچن در زمینه کلیه خدمات جابجایی و باربری و بسته بندی

از  فشار کاری زمینه به کار برده تا بهترین خدمات را برای شما در نظر بگیرد تا استرس و تالش خود را در این

کارگر بسته بندی جابجایی انتقال بار چینی ارائه و  های ارسالشما برداشته به شود تا حد امکان در کلیه زمینه

 شما فراهم می نماید اشین های حمل و نقل برایم

 

 

رفه ای در زمینه های بسته  ه با کارگران زبده وجابجایی اثاث کشی حمل و نقل درون شهری و برون شهریهمرا : باربری شریعتی

ماشین  اختیار داشتن جدید ترین امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته دارای انواع ساعته با در 42بندی وخدمات رسانی به صورت 

ن ترانزیت های بزرگ خاورهای مسقف و رو باز دارای کامیو - نیسان بار -های حمل و نقل درون شهری و برون شهری مثل وانت بار 

دیده و با سابقه همراه با تیمی  مشاوره های رایگان توسط متخصصین حرفه ای و با تجربه دارای کارگران آموزش باری ارائه انواع

 همیشه فعال

 



 ماه مانده به جابجایی اقدام به جمع گذشته ها خانواده ها وقتی میخواستن به خانه جدید اثاث کشی کنند معموال یه در

 تجهیزات و امکاناتی برای جمع آوری صحیح وسایل نبود معموال تهیه نمودن کارتن آوری وسایل منزل خود داشتند چرا که

تهیه آنها به مغازه ها مراجعه کنند در  و باکس های مناسب برای بسته بندی وجود نداشت و خانواده ها مجبور بودن برای

 د و کل خانواده را درگیر می کرد با مرور زمان و با پیشرفت تکنولوژی ومی آم کل اثاث کشی یک امری دشوار به حساب

توانید با یک تیم حرفه ای در کوتاه ترین زمان  بهبود سیستم های حمل و نقل روند حمل و نقل بهبود یافته و به راحتی می

ربه و تالش با سالها تج توانسته اتوبار شریعتی تضمین شده به مقصد مورد نظر حمل نمایید ممکن وسایل خود را با ایمنی و

متناسب با نیازهای مشتریان قرار دهد کارکنان و افرادی که در این  برای حمل و نقلی آسان خدمات مورد نیاز مشتری را

 لدارند ماشین های حمل و نق حال فعالیت هستند دارای اخالق پسندیده بوده ورفتار سایسته ای با مشتریان مجموعه در

 vip سرویس -کامیون ترانزیت  -کامیونت  -مسقف و روباز  خاورهای -نیسان بار  -عبارتند از : وانت بار 

    نحوه حمل بار |اتوبار شریعتی 

اتوباری که دارای مجوز  مشتری یا فردی که قصد جابجایی وسیلهای را دارند بعد از تماس با یک: اتوبار شریعتی

قانونی می باشد انتخاب نموده که بهترین انتخاب برای  و تمامی کارهایشان به صورت رسمی از اتحادیه می باشد

یلی که وسا شریعتی می باشد این اتوبار بعد از تماس شما وارد عقد قرارداد با شما شده و چنین کارهایی اتوبار

رین خواسته شده با بهتمشتری تعداد کارگر  قرار است در طول مسیر تضمین شوند را بیمه نموده و با درخواست

اعزام می شود کارگرانی که برای این کار برگزیده شده اند بر کار خود  تجهیزات و امکانات به محل مورد نظر

این تضمین را در شما ایجاد می  یاتوبار شریعت بوده و آن را به بهترین نحوه ممکن به اتمام می رسانند واقف

به محل مورد نظر فرستاده شده و در محل مورد نظر در اتاق  دیگیکند که وسایل شما بدون کوچک ترین ضرب 

 - جاگیری می شود وسایل توسط وسائط نقلیه ایمن حمل می شود که شامل کامیونت بار های مورد نظر شما

  نیسان بار می شود -وانت بار  -خاورهای موکت کاری شده و مسقف 

 

 


