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אספנו בשבילכם מספר טיפים המתאימים לכל הובלה שיעשו לכם ולמשפחתם את החיים יותר קלים
א .היזהרו מחברות הובלה לא ותיקות או לא מקצועיות.

הפיתוי לבחור חברת הובלה לא מקצועית הוא גדול במיוחד ,שכן הוא יציע לך שירותי הובלה במחיר נמוך
בהרבה מאשר חברת הובלות מקצועית ,אבל יתכן שתשלמו ביוקר בטווח הארוך .כדי שלא תצטרכו
להתמודד עם עיכובים ,אי הגעה או נזק חמור לחפצים שלכם שיתוקן על חשבונכם ,כדאי ורצוי גם להישמר
מפני הפרשים האלה:

ב .הקפד לבחור חברה מקצועית עם רישיון.

ודא כי לחברה יש פוליסת ביטוח המספקת כיסוי מלא לא רק על המשאית ,אלא גם על תוכנו .פוליסת
הביטוח מעלה את עלות שירותי התחבורה )ולכן ,אלו שאין להם מדיניות יכולה להציע מחירים זולים כאלה(,
אבל זה נותן לך שקט נפשי יקר ,כי בכל מקרה של נזק או הפסד ,תקבל פיצוי כספי הולם .

ג .בדוק את הכיסוי של פוליסת הביטוח ולוודא שהוא תואם את הערך של החפצים שלך בהובלה.

ד .התקדם עם חברה המספקת את כל השירותים הנילווים :אספקת חומרי אריזה ,שירותי אריזה ופריקה,
פירוק והרכבת רהיטים ,מנופים מנופים ,שירותי אחסון ועוד .לכן ,במקום ליצור קשר עם מספר חברות תקבל
את כל השירותים שאתה צריך תחת קורת גג אחת .בנוסף עדיף לעבוד עם חברה באיזור בו אתם נמצאים
כדי למנוע עיכובים בהגעת המשאית והצוות בבוקר.

ה .בידקו האם נציג החברה מגיע עד לבית שלך כדי להעריך את המורכבות של ההובלה .ציטוט הטלפון או
דרך האינטרנט לא יכול לספק הערכה מדויקת .רק אז אתה יכול להיות בטוח כי החברה זו יש את כל
המידע הדרוש )מספר רהיטים ומכשירים גדולים ,מספר המדרגות ,גישה משאית הובלה ,וכו'( כדי לתת לך
מחיר מדויק.

ו .כמו כן גם אתם צריכים להתכונן ,אירזו תיק קטן עם כל הדברים החשובים לכם למעבר שנשארים איתכם
)היגיינה ,תכשיטים ,טלפונים ומחשבים וכדומה( .רוב הסיכויים שלא תסיימו את פריקת הארגזים ביום אחד
ובטח תהיו עייפים ותיק עם כל החפצים הדורשים לכם לאותו היום בהישג יד בהחלט יכול לעזור לכם לעבור
את תהליך ההובלה על הצד הטוב ביותר.
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שיראל הובלות הינה חברת הובלות ותיקה ומקצועית עם למעלה מ 20-שנות ניסיון – צרו איתנו קשר באתר
 076-8622155בטלפון מחיר הצעת לקבלת אלינו חייגו או www.shirelhovalot.co.il
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