شركة نقل أثاث بجدة
19أورٛتش 4102,فً ٔمً أشاز اظف ذؼٍٍك

ٔمً األشاز ِطىٍح ذؤسق وً ِٓ ٌفىش فً االٔرماي إٌى ِٕضي ظذٌذ؛ فغاٌثا ِا ٌٕرط ػٓ ٔمً اٌؼفص ٚاألشاز اٌؼذٌذ ِٓ اٌرٍفٍاخ ،فاٌخذٚش
اٌرً ذطاي األخطاب ٚذؽطُ لطغ اٌضظاض ٚاالٔثؼاظاخ اٌرً ذط ٖٛاألسطػ اٌّؼذٍٔح وٍٙا ِطاوً ذسثة إصػاظا ٌّٓ ٌفىش فً ٔمً أشاز
ِٕضٌٗ ِٓ ِىاْ إٌى آخش ،وّا ٌّىٓ أٌعا فمذاْ تؼط لطغ األشاز أشٕاء ػٍٍّح إٌمً ِصً ِساٍِش اٌشتط ٚلطغ األشاز اٌصغٍشج.

لماذا شركت سمر مه أفضل شركاث وقل األثاث في جدة؟
ضشوح سّش ،ضشوح ٔمً أشاز تعذج ِرخصصح تٕمً األشاز ٚاٌؼفص ٚرٌه ظّٓ خطح ػًّ ِؽىّح ِٚرمٕح ِغ خثشج طٌٍٛح فً ٘زا
اٌّعاي ٚظّاْ ٌىً لطغ األشا زٌ ،ذٌٙا سٍاساخ ٔمً ِخصصح ٌؼٍٍّاخ إٌمً ٚذخضٌٓ األشاز تطشٌمح إِٓح ال ذصٍة لطغ األشاز تأٌح
أظشاس،تاإلظافح إٌى ِؼذاخ خاصح ترؽًٍّ ٚذٕضًٌ األشاز ٚاٌؼفص ِٓ األدٚاس اٌؼٌٍٛح تىً سٌٛٙح ٌٚسش ،وّا ذّرٍه ضشوح سّش ػّاٌح
ِذستح ػٍى ذفىٍه ٚذعٍّغ ٚذخضٌٓ لطغ األشاز تطشق ػٍ ٍّح ذعؼً فمذاْ أ ٚإصاتح األشاز تأٌح أظشاس أ ٚخذٚش أِشا ِسرؽٍال.

تتبع شركت سمر لىقل األثاث بجدة خطىاث البد مىها إلتقان العمل وتىفيري بشكل سريع ومتميز.


ف ًٙتذاٌح ذشسً فشٌك ػٍّٙا اٌى ِٛلغ اٌؼًّ ٌّؼإٌح ٔٛع األشاز اٌزي سٍرُ ٔمٍٗ ٚذشسً ِؼ ُٙاٌفٍٍٕٓ اٌّرخصصٍٓ تفه ٚذشوٍة
االشاز وغشف إٌٚ َٛاٌّطاتخ ٚاالدٚاخ اٌىٙشتائٍح ٚإٌّضٌٍح وٍٙا.



شُ ٌم َٛفشٌك اٌؼًّ تفه لطغ االشاز تؼٕاٌح ٚذأْ ٚؼشظ ضذٌذ ِغ ذغٍٍفٙا تطىً ظٍذ ؼفاظا ػٍٍٙا ِٓ اٌعشغ ٚاٌرىسٍش ٚذشلٍّٙا
ٚذشذٍثٙا فً اٌغشف تطىً صؽٍػ.



شُ ٌم َٛتفه اٌمطغ اٌىٙشتائٍح ٚإٌّضٌٍح فً اٌّطثخ ٚذعٍٙض٘ا تطىً صؽٍػ ِغ ذشذٍثٙا فً اٌغشف تؼذ ذغٍٍفٙا تطىً ظٍذ.



ٚتؼذ٘ا ٌثذأ فشٌك اٌؼًّ تعّغ لطغ األشاز وٍٙا ٚاألدٚاخ إٌّضٌٍح اٌضظاظٍح ٚذغٍٍفٙا تطىً ظٍذ ٚذشذٍثٙا أٌعا اسرؼذادا ٌٕمٍٙا اٌى
ِٛلغ أخش ٌرخضٌٕٙا أ ٚذشوٍثٙا.



فً ٔفس اٌٛلد ذى ْٛاٌسٍاساخ اٌخاصح تإٌمً ظا٘ضجٌٚ ،م َٛاٌؼّاي اٌّذستٚ ْٛاٌّرخصص ْٛتإٌمً تؽًّ األشاز ٚاٌمطغ إٌّضٌٍح
تىً ػٕاٌح ٚذشذٍثٙا فً اٌسٍاساخٚ ،فشص٘ا وً الذرؼشض ٌٍىسش أ ٚاٌرعشٌػ شُ ٔم َٛتٕمٍٙا تىً ؼشظ ٚؼزس.

إرا ٕ٘ان اٌٍّّضاخ اٌىصٍشج اٌرً ذمذِٙا ضشوح سّش – أفعً ضشوح ٔمً اشاز تعذج ؼٍس أٔٙا ذمذَ ٌؼّالئٙا اٌعّاْ ٚاٌعٛدج ٚاٌسشػح
ٚاالذماْ فً اٌؼًّ ِغ إٌّافسح تاالسؼاس ٚذمذٌُ اٌخذِاخ اٌّرؼذدج وً ٘زا ٌؤٍٕ٘ا ٌٕى ِٓ ْٛأفعً ضشواخ ٔمً االشاز اٌّٛظٛدج فً
ظذج.
اذصً تٕا ٚالذرشدد ٌرى ِٓ ْٛظّٓ أسّاء ػّالئٕا اٌّرٍّضٌٓ ٚذسرفٍذ ِٓ اٌؼشٚض ٚاٌخصِٛاخ اٌّمذِح ِٓ ضشورٕا ضشوح سّش ٌٕمً
االشاز فً ظذج.
إْ اٌفٛظى  ٚاٌضسوطح اٌضائذج ً٘ ٚاؼذ ِٓ األخطاء اٌّّٙح ٚاٌؽً ٌىّٓ فً اٌثساطح .أْ ذى ْٛتذ ْٚلطؼح االشاز أفعً ِٓ اٌؽصٛي ػٍى لطؼح أشاز
ال ذٍضَ فاٌمٍح ٕ٘ا أفعً ساضًٍ آض-ًٌٛ

خدماث شركت سمر لىقل األثاث بجدة


خذِح ٔمً ٚذخضٌٓ اٌؼفص ٚاألشاز.



خذِح ذٕظٍف اٌخضأاخ تعذج ؼٍس ٔعؼً خضأاذىُ خاٌٍح ِٓ أي ظشاشٍُ أٍِ ٚىشٚتاخ ِغ اٌرؼمٍُ اٌّعٌٍّ ْٛخضأاخ.



خذِح ِىافؽح اٌؽطشاخ تعذج تىافح أٔٛاػٙا اٌطائشج ٚاٌضاؼفح تطشق ؼذٌصح ٚظّاْ ٌٍخذِح.



خذِح ذٕظٍف إٌّاصي ٚاٌطمك ٚاٌفًٍ ٚاٌطشواخ ٚاٌّؤسساخ ِغ ذؼمٍّٙا تطىً ظٍذ ِٚعّ.ْٛ

