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Dịch vụ chuyển két sắt an toàn tại Hà Nội và TP.HCM Để chứa các loại giấy tờ, tài liệu, hồ sơ
quan trọng, tài sản quý giá như: vàng, ngoại tệ, … thì hiện nay nhiều gia đình đã trang bị cho
mình một chiếc két sắt để phòng trừ các giả sử có trộm đột nhập, hay xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn,
thì các loại tài sản ấy sẽ bị không bị nguy hại nhưng vì một lý do nào đó bạn phải chuyển
chiếc tủ sắt của bạn đến một nơi mới thì việc tìm kiếm một đơn vị vận chuyển nội thành uy tín
để vận chuyển mặt hàng này là vô cùng quan trọng. Hiểu được diều này chúng tôi xin giới thiệu
dịch vụ vận chuyển của công ty TDK Express.
Là một trong những đơn vị vận chuyển nội thành có tiếng tại Hà Nội và TP.HCM, TDK Express
nhận vận chuyển được tất các mặt hàng mà khách hàng ủy thác tới nơi nhận một cách an toàn,
không bị hư hại trọng qua s trình vận chuyển.
Với dội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có trình độ nghiệp vụ chuyển môn cao sẽ luôn dưa ra
những phương án vận chuyển cũng như giúp quý khách đóng gói hàng sao cho đúng kỹ thuật
để vận chuyển ahnfg tới nơi mới an toàn, nhanh chongd và tiết kiệm.
Khi gửi hàng tại công ty chúng tôi, bạn sẽ được thông báo đầy đủ các khoản chi phí phải trả.
Đảm bảo không có một khoản chi phí nào phát sinh ngoài hợp đồng nên quý khách hàng hãy
yên tâm.
Trong suốt những năm qua dịch vụ của chúng tôi luôn được các quý khách hàng tin tưởng và
sử dụng. Tại TDK Express chauw ghi nhận trường hợp khách hàng nào phản ánh nhân viên của
chúng tôi chúng tôi làm mất hàng trong quá trình vận chuyển.
TDK Express luôn đẩy mạnh đầu tư các trang thiết bị vận chuyển hiện đại nhằm tạo diều kiện
cho việc chuyển hàng được tiến hàng nhanh chongd và hiệu quả. Chúng tôi sẽ đảm bảo thời
gian vận chuyển hàng đúng như cam kết, không để việc chuyển hàng làm ảnh hưởng đến công
việc của bạn.
Những những chia sẻ ở trên, hi vọng quý khách hàng sẽ tin tưởng và sử dụng dịch vụ của TDK
Express. Mọi thông tin chi tiết về dịch vụ vận chuyển nội thành của TDK Express, xin quý
khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:
Công ty TDK Express, địa chỉ:
Office Hà Nội
Số 1/165 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy
Hotline: 0931.733.816
Tel: 04.66.73.98.89
Office HCM
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Số 16 Nguyễn Văn Lượng, P.6, Gò Vấp
Hotline: 0931.733.819
Tel: 08.66.80.36.83

Dịch vụ chuyển két sắt an toàn tại Hà Nội và TP.HCM
Để chứa các loại giấy tờ, tài liệu, hồ sơ quan trọng, tài sản quý giá như: vàng, ngoại tệ, … thì
hiện nay nhiều gia đình đã trang bị cho mình một chiếc két sắt để phòng trừ các giả sử có trộm
đột nhập, hay xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn, thì các loại tài sản ấy sẽ bị không bị nguy hại nhưng
vì một lý do nào đó bạn phải chuyển chiếc tủ sắt của bạn đến một nơi mới thì việc tìm kiếm một
đơn vị vận chuyển nội thành uy tín để vận chuyển mặt hàng này là vô cùng quan trọng. Hiểu
được diều này chúng tôi xin giới thiệu dịch vụ vận chuyển của công ty TDK Express.

Dịch vụ vận chuyển nội thành hà nội
Là một trong những đơn vị vận chuyển nội thành có tiếng tại Hà Nội và TP.HCM, TDK Express
nhận vận chuyển được tất các mặt hàng mà khách hàng ủy thác tới nơi nhận một cách an toàn,
không bị hư hại trọng qúa trình vận chuyển.
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Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có trình độ nghiệp vụ chuyển môn cao sẽ luôn dưa ra
những phương án vận chuyển cũng như giúp quý khách đóng gói hàng sao cho đúng kỹ thuật
để vận chuyển ahnfg tới nơi mới an toàn, nhanh chongd và tiết kiệm.

Khi gửi hàng tại công ty chúng tôi, bạn sẽ được thông báo đầy đủ các khoản chi phí phải trả.
Đảm bảo không có một khoản chi phí nào phát sinh ngoài hợp đồng nên quý khách hàng hãy
yên tâm.

Trong suốt những năm qua dịch vụ của chúng tôi luôn được các quý khách hàng tin tưởng và
sử dụng. Tại TDK Express chauw ghi nhận trường hợp khách hàng nào phản ánh nhân viên của
chúng tôi chúng tôi làm mất hàng trong quá trình vận chuyển.
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TDK Express luôn đẩy mạnh đầu tư các trang thiết bị vận chuyển hiện đại nhằm tạo diều kiện
cho việc chuyển hàng được tiến hàng nhanh chongd và hiệu quả. Chúng tôi sẽ đảm bảo thời
gian vận chuyển hàng đúng như cam kết, không để việc chuyển hàng làm ảnh hưởng đến công
việc của bạn.
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Những những chia sẻ ở trên, hi vọng quý khách hàng sẽ tin tưởng và sử dụng dịch vụ của TDK
Express. Mọi thông tin chi tiết về dịch vụ vận chuyển nội thành của TDK Express, xin quý
khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty TDK Express, địa chỉ:

Office Hà Nội

Số 1/165 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy

Hotline: 0931.733.816

Tel: 04.66.73.98.89

Office HCM

Số 16 Nguyễn Văn Lượng, P.6, Gò Vấp

Hotline: 0931.733.819
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Tel: 08.66.80.36.83
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