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Dịch vụ vận chuyển đàn piano uy tín tại Hà Nội và TP.HCM
Hiện nay trong một số gia đình Việt có trang bị cho mình một cây đàn piano. Với trọng lượng và
kích thước khá lớn nên khi có nhu cầu chuyển chiếc đàn piano đến nơi mới thì bạn không biết
phải làm sao. Bởi nếu thuê xe ba gác ngoài đường thì không biết có an toàn hay không.

Dịch vụ vận chuyển nội thành hà nội
Nếu xảy hư hỏng gì trong quá trình vận chuyển thì không biết an sẽ chịu trách nhiệm đây. Vậy
với nhu cầu trên, chúng tôi khuyên bạn sử dụng dịch vụ vận chuyển nội thành TDK Express.

Nhiều cây đàn piano có giá khá cao nên khi sử dụng dịch vụ vận chuyển nhiều người lo sợ các
đơn vị này không đảm bảo an toàn nếu xảy ra hư hỏng thì không biết phải làm sao.
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Nhưng khi bạn sử dụng dịch vụ tại TDK Express thì khác, nếu cây đàn piano hay các đồ dùng,
vật dụng khác của bạn bị hư hỏng hay thất lạc gì, chúng tôi sẽ tiến hành bồi thường thiệt hại
thỏa đáng cho bạn. Nhưng bạn yên tâm trong suốt nhưng năm hoạt động, TDK Express chưa
ghi nhận trường hợp khách hàng phản ánh mất hàng bao giờ giờ nên bạn có thể hiên tâm.

Trong suốt quá trình vận chuyển, cây đàn piano của bạn sẽ được đội ngũ nhân viên giàu kinh
nghiệm vận chuyển. Chúng tôi sẽ đóng gói hàng cẩn thận và vận chuyển tới nơi an toàn. Với sự
chuyên nghiệp của mình chúng tôi sẽ đảm bảo thời gian vận chuyển cho khách hàng dù gặp
phải thời tiết tự nhiên không thuận lợi.
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TDK Express luôn mang đến cho khách hàng nhưng dịch vụ vận chuyển nội thành, vận chuyển
đàn piano giá rẻ, uy tín, chất lượng. Chúng tôi luôn đưa đến bạn bảng báo giá chính xác, đảm
bảo không có bất kỳ một khoản phụ phí nào phát sinh ngoài hợp đồng. Nếu có chúng tôi cũng
thông báo đến quý khách trước khi ký kết hợp đồng để quý khách được biết.
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Nếu quý khách có nhu cầu chuyển vận chuyển đàn piano nội thành hay bất kỳ một vật dụng
nào khác như: tủ lạnh, bàn làm việc ,..cùng nhiều thiết bị máy móc lớn phức tạp khác. Để biết
thêm 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

Tags: chuyển văn phòng

Dịch vụ vận chuyển đàn piano uy tín tại Hà Nội và TP.HCM

Hiện nay trong một số gia đình Việt có trang bị cho mình một cây đàn piano. Với trọng lượng và
kích thước khá lớn nên khi có nhu cầu chuyển chiếc đàn piano đến nơi mới thì bạn không biết
phải làm sao. Bởi nếu thuê xe ba gác ngoài đường thì không biết có an toàn hay không. Nếu
xảy hư hỏng gì trong quá trình vận chuyển thì không biết an sẽ chịu trách nhiệm đây. Vậy với
nhu cầu trên, chúng tôi khuyên bạn sử dụng dịch vụ vận chuyển nội thành TDK Express.

Nhiều cây đàn piano có giá khá cao nên khi sử dụng dịch vụ vận chuyển nhiều người lo sợ các
đơn vị này không đảm bảo an toàn nếu xảy ra hư hỏng thì không biết phải làm sao. Nhưng khi
bạn sử dụng dịch vụ tại TDK Express thì khác, nếu cây đàn piano hay các đồ dùng, vật dụng
khác của bạn bị hư hỏng hay thất lạc gì, chúng tôi sẽ tiến hành bồi thường thiệt hại thỏa đáng
cho bạn. Nhưng bạn yên tâm trong suốt nhưng năm hoạt động, TDK Express chưa ghi nhận
trường hợp khách hàng phản ánh mất hàng bao giờ giờ nên bạn có thể hiên tâm.
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Trong suốt quá trình vận chuyển, cây đàn piano của bạn sẽ được đội ngũ nhân viên giàu kinh
nghiệm vận chuyển. Chúng tôi sẽ đóng gói hàng cẩn thận và vận chuyển tới nơi an toàn. Với sự
chuyên nghiệp của mình chúng tôi sẽ đảm bảo thời gian vận chuyển cho khách hàng dù gặp
phải thời tiết tự nhiên không thuận lợi.

TDK Express luôn mang đến cho khách hàng nhưng dịch vụ vận chuyển nội thành, vận chuyển
đàn piano giá rẻ, uy tín, chất lượng. Chúng tôi luôn đưa đến bạn bảng báo giá chính xác, đảm
bảo không có bất kỳ một khoản phụ phí nào phát sinh ngoài hợp đồng. Nếu có chúng tôi cũng
thông báo đến quý khách trước khi ký kết hợp đồng để quý khách được biết.

Nếu quý khách có nhu cầu chuyển vận chuyển đàn piano nội thành hay bất kỳ một vật dụng
nào khác như: tủ lạnh, bàn làm việc ,..cùng nhiều thiết bị máy móc lớn phức tạp khác. Để biết
thêm 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

6/9

Dịch vụ vận chuyển đàn piano uy tín tại Hà Nội và TP.HCM
Written by Administrator
Friday, 28 September 2018 01:38 -

Office HCM

Số 16 Nguyễn Văn Lượng, P.6, Gò Vấp

Hotline: 0931.733.819

Tel: 08.66.80.36.83

Dịch vụ vận chuyển đàn piano uy tín tại Hà Nội và TP.HCM

Hiện nay trong một số gia đình Việt có trang bị cho mình một cây đàn piano. Với trọng lượng và
kích thước khá lớn nên khi có nhu cầu chuyển chiếc đàn piano đến nơi mới thì bạn không biết
phải làm sao. Bởi nếu thuê xe ba gác ngoài đường thì không biết có an toàn hay không. Nếu
xảy hư hỏng gì trong quá trình vận chuyển thì không biết an sẽ chịu trách nhiệm đây. Vậy với
nhu cầu trên, chúng tôi khuyên bạn sử dụng dịch vụ vận chuyển nội thành TDK Express.

Nhiều cây đàn piano có giá khá cao nên khi sử dụng dịch vụ vận chuyển nhiều người lo sợ các
đơn vị này không đảm bảo an toàn nếu xảy ra hư hỏng thì không biết phải làm sao. Nhưng khi
bạn sử dụng dịch vụ tại TDK Express thì khác, nếu cây đàn piano hay các đồ dùng, vật dụng
khác của bạn bị hư hỏng hay thất lạc gì, chúng tôi sẽ tiến hành bồi thường thiệt hại thỏa đáng
cho bạn. Nhưng bạn yên tâm trong suốt nhưng năm hoạt động, TDK Express chưa ghi nhận
trường hợp khách hàng phản ánh mất hàng bao giờ giờ nên bạn có thể hiên tâm.

Trong suốt quá trình vận chuyển, cây đàn piano của bạn sẽ được đội ngũ nhân viên giàu kinh
nghiệm vận chuyển. Chúng tôi sẽ đóng gói hàng cẩn thận và vận chuyển tới nơi an toàn. Với sự
chuyên nghiệp của mình chúng tôi sẽ đảm bảo thời gian vận chuyển cho khách hàng dù gặp
phải thời tiết tự nhiên không thuận lợi.
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TDK Express luôn mang đến cho khách hàng nhưng dịch vụ vận chuyển nội thành, vận chuyển
đàn piano giá rẻ, uy tín, chất lượng. Chúng tôi luôn đưa đến bạn bảng báo giá chính xác, đảm
bảo không có bất kỳ một khoản phụ phí nào phát sinh ngoài hợp đồng. Nếu có chúng tôi cũng
thông báo đến quý khách trước khi ký kết hợp đồng để quý khách được biết.

Nếu quý khách có nhu cầu chuyển vận chuyển đàn piano nội thành hay bất kỳ một vật dụng
nào khác như: tủ lạnh, bàn làm việc ,..cùng nhiều thiết bị máy móc lớn phức tạp khác. Để biết
thêm 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
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Hotline: 0931.733.819

Tel: 08.66.80.36.83
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