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Adalar Evden Eve Nakliyat

Adalar evden eve nakliyat ile İstanbul’un Adalar ilçesinden tüm bölgelere evden eve nakliye hizmeti
veren Adalar evden eve nakliyat firmamız, ev taşıma ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde karşılamaktadır.
Adalar nakliyat ile Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Bozcaada gibi İstanbul’un adaları için
yapılacak olan evden eve nakliyat hizmetleri ile firmamızın telefonlarını arayarak ya da Adalar
nakliyat e-posta göndererek talep edilmesi mümkündür.

Profesyonel Adalar Evden Eve Nakliyat

Profesyonel adalar evden eve nakliyat ile adalar bölgesinde ikamet edenlere yönelik hizmetin yanı sıra
farklı bölgelerden Adalar ilçesine ikamet için gidenlerin evden eve nakliye işlemlerini güvenli bir şekilde
yerine getiren firmamız, gemi ile taşınabilecek büyüklüklerde özel olarak tasarlanmış araçlarla hizmet
sunmaktadır. Adalar nakliyat hizmetinin İstanbul’un diğer bölgelerine göre daha farklı koşullarda
olduğu bilinmelidir. Adalar’a sadece deniz yolu ile ulaşım olmasından dolayı nakliye fiyatları, diğer
ilçelere göre biraz daha yüksektir. Hemen çekmeköy evden eve nakliyat sitemizi ziyaret ederek
hizmetlerimiz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca nakliye süresi de kara yolu ile yapılacak
nakliye süresinden biraz daha fazladır.

Anasayfa Adalar Eşya Taşıma Büyükada Nakliyat Heybeliada Nakliyat İletişim

Kurumsal Adalar Nakliyat

Adalar eşya taşıma hizmeti ciddi bir hizmettir ve nakliye
hizmeti almadan önce mutlaka detaylı bir ön araştırma

yapılmalıdır.

Adalar Evden Eve Nakliyat

Adalar evden eve nakliyat ile İstanbul’un Adalar
ilçesinden tüm bölgelere evden eve nakliye hizmeti veren

Adalar evden eve nakliyat firmamız, ev taşıma
ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde karşılamaktadır.

tel://02165261517
https://www.adalarevdenevenakliye.com/
https://www.cekmekoy-evdenevenakliyat.com/
https://www.adalarevdenevenakliye.com/
https://www.adalarevdenevenakliye.com/adalar-esya-tasima/
https://www.adalarevdenevenakliye.com/buyukada-evden-eve-nakliyat/
https://www.adalarevdenevenakliye.com/heybeliada-evden-eve-nakliyat/
https://www.adalarevdenevenakliye.com/iletisim/
https://www.adalarevdenevenakliye.com/adalar-esya-tasima/
https://www.adalarevdenevenakliye.com/
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adalar evden eve nakliyat

Adalar’da Taşınmadan önce
yapılaması gereken resmi
işlemler neler?

Çıkarma gemisinden randevu almaktır, firmamız Adalar
evden eve nakliyat ile anlaştığınız takdirde gereken
işlemler expertiz sorumlumuz tarafından adalar
belediyesine müracaat edilecek şekilde önceden
ayarlanır ve size haber verilir.

Adalar Evden Eve Nakliyat İle Büyükada, Heybeliada,
Burgazada, ve Kınalıada’da Eşya Taşımak Artık Çok
Kolay

Çıkarma ücreti kamyonet : 500 TL
Kamyonlar için : 600 TL

***Adalara her gün çıkarma gemisi yoktur. Önceden
randevu almak lazım ama Büyükada’ya her gün

çıkarma mevcuttur.

Adalar Nakliyat Şirketi

Adalar nakliyat şirketi işleminde Adalar ilçe Belediyesi’nden izin almak gereklidir. İzin için de önceden
başvuru yapılmalıdır. Bunun yanı sıra Adalar’a giden feribota da nakliyat harcının yatırılması gereklidir.
Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Bozcaada’ya nakliyet, fiyat farkı olmadan yapılmakla birlikte diğer
adalara nakliye hizmetinde ek bir ücret talep edilmektedir. Hemen kurtköy evden eve nakliyat sitemizi
ziyaret ederek hizmetlerimiz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun nedeni, resmi makamlara
ödenen fiyattır. Adalar evden eve nakliyatta taşınması istenen eşyaların boyutlarının görülebilmesi
amacı ile ekspertiz gönderilmektedir. Adalar evden eve nakliyat firması ile ekspertiz, eşyaların
boyutlarına göre Adalar’a gidecek aracın boyutlarını ortaya çıkarmaktadır. İş planlaması yapılırken de
öncelikle Adalar’a gidecek olan feribot için sıra alınmaktadır. Bu sıra alınırken feribot için ulaşım harcı
ödenmektedir. Bu harç firmamız tarafından ödenebildiği gibi müşteri arzu ettiğinde kendisi de ödeme
yapabilmektedir.

https://www.adalarevdenevenakliye.com/
https://www.adalarevdenevenakliye.com/adalar-nakliyat/
https://www.kurtkoyevden-evenakliyat.com/
https://www.adalarevdenevenakliye.com/
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adalar eşya taşımacılığı

adalar nakliye

Adalar’da Artık Taşınmak Çok Kolay…

Adalar evden eve nakliyat Adalar’a eşya taşınacaksa nakliye işleminden bir gün önce eşyaların aracı
yüklenmesi ve sabah saatlerinde feribota binilebilecek durumda olmasına dikkat edilmelidir. Adalar
evden eve nakliyat hizmeti için ödenecek ücret, diğer ilçelere oranla biraz daha yüksektir. Hemen tuzla
evden eve nakliyat sitemizi ziyaret ederek hizmetlerimiz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Adalar
nakliyat arada deniz taşıtı ve iki çalışma işgünü olması nedeniyle İstanbul’un diğer ilçelerine yapılan
nakliye hizmetinden farklıdır. Evden eve nakliyat hizmetin ile ilgili kesin fiyat alınabilmesi içinse
eşyaların boyutunun ne kadar olacağının belirlenmesi, aynı zamanda hangi adaya nakledileceğinin
bilinmesi gereklidir.

Adalar Evden Eve Nakliyat Şirketi

Adalar evden eve nakliyat şirketi ile Adalardan bize
telefon veya e-posta yolu ile ulaştığınız andan
itibaren eksperlerimiz size en uygun olan zamanda
evinize gelerek tespitte bulunurlar. Ekspertizde
dikkat edilen ve taşınma planınızı oluşturan detaylar
şöyle sıralanabilir:

•   Eşyanızın hacim olarak kaç m3 yer kapladığı,
•    Hacimli eşyaların demonte edilebilme özellikleri,
•    Mutfak eşyalarının yoğunluğu,
•    Askılı giyim eşyalarının yoğunluğu ve
•    eşyalarınıza hangi tip ambalaj malzemesi kullanılması gerektiği (graftlı havalı naylon, strech
film,beyaz cam kagıdı vs..),
•    Binanın aracımıza olan mesafesi,
•    Merdivenlerin genişliği,
•    Varsa asansörün apartman yönetimince yük taşınmasına izin verilip verilmediği

Adalar’da Kurumsal Nakliyat

Adalar evden eve nakliyat olarak en önemli farkımız, her nakliye hizmetimizde, taşıma ekibi ile birlikte
supervisorlarımız taşınma gününün başından sonuna kadar sizlere eşlik etmesidir.
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