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בעת שאנו עוברים דירה,אנו נזקקים לשירותי חברת הובלות  ,חברת הובלות הינה חברה המתמחה בשירותי
העברה וניוד של חפצים ותכולה ממקום אחד למשנהו כמו הובלת משרדים או בתים פרטיים.

מחירון השירותים של חברות ההובלה משתנה בהתאמה לסוג ההובלה ,מרחק הנסיעה עם התכולה וכמובן
איכות ההובלה.

אלו מבינכם שמחפשים חברת הובלות לצורכי העברת תכולה,עומדים בפני דילמות הרות גורל:
האם להעדיף חברת הובלות יוקרתית ,בעלת שם ומוניטין או שמא להתפשר על החברה הזולה .מתי
לרכוש ארגזים? האם עלינו לרכוש ארגזים בעצמנו או שמא חברת ההובלות מספקת לנו אותם ,למתי כדאי
לתאם את ההובלה ,האם אנו צריכים להיות בבית בעת שעובדי חברת ההובלה נמצאים בדירה ועוד
דילמות מהותיות נוספות.
במאמר זה מספר טיפים שיסייעו לכם לבחור נכון.
מחיר ההובלה – בעת הזמנת שירותי הובלות לצורכי הובלת תכולת דירה ,יש לשים דגש חשוב על מחיר
ההובלה ,מחירוני חברות ההובלה שונים ומגוונים ,ישנן חברות יקרניות שיגבו מכם סכומי עתק ,אחרות יגבו
מחירים זולים במיוחד אך לא יקפידו על שמירת תקינות הסחורה.

בעת הזמנת חברת הובלות חשוב שלא להעדיף באופן משמעותי חברות הובלה זולות במיוחד על פני
אחרות .חברות זולות במיוחד ,אינן מקפידות על איכות ההובלה ,במרבית המקרים בעת הובלה בחברת
הובלות זולה ,ישברו חפצים יקרי ערך ,ויגרמו לכם נזקים כספיים.
ארגזים ואריזה – חברות הובלה איכותיות ובעלות שם ,לרוב יספקו לכם ארגזים וציוד אריזה מספר ימים
או שבועות ,לפני תחילת ההובלה ויספקו שירותי אריזה .אם אתם רוצים לחסוך בעלויות תוכלו לרכוש
ארגזים בעצמכם ולשלם לחברת הובלות רק עבור סחיבת התכולה וההעברה שלה ממקום אחד לאחר.
תיאום עם חברת הובלות – מומלץ לתאם הגעה של חברת הובלות אל הדירה ,בשעות הבוקר
המוקדמות ,כך שיעמדו לרשותכם שעות רבות לביצוע העברת הדירה .כמו כן לא אחת נתקלת חברת
ההובלות בקשיים טכניים של העברה והכנסה של ציוד לדירה .כך למשל אם תכננתם מעבר לדירה קטנה,
לעיתים המקרר או המיטה ,לא תמיד נכנסים דרך הדלת ויש צורך בשינוע של החפצים בדרכים מקוריות.
תחילת העבודה של חברת ההובלות בשעות הבוקר המוקדמות ,מאפשרת לכם למצוא פתרונות יצירתיים
ולסיים את העברת התכולה באותו היום.
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האם להיות בבית כשחברת ההובלות מגיעה -עובדי חברת הובלות מקצועיים ככל שיהיו  ,זקוקים ליד
מכוונת .מומלץ מאוד להיות בדירה ,בעת שחברת ההובלות מבצעת את עבודתה .באם מדובר בשעות
עבודה יקרות ,תוכלו למנות קרוב משפחה או חבר ,שיהיה נוכח בדירה בעת העברת התכולה .באם
בחרתם בחברה אמינה ,מקצועית ,בעלת שם ומוניטין תוכלו להיות שקטים ורגועים ולוותר על הנוכחות
בדירה.
שיהיה לכם בהצלחה
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