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Σχετικά με Εμάς
Η εταιρεία «Γ. Δεγαΐτας και Σια ΕΕ» με το διακριτικό τίτλο Degaitas Transport
Services ειδικεύεται στο γενικότερο χώρο των μεταφορών και ταχυμεταφορών σε
όλη την Ελλάδα. Μπορούμε να αναλάβουμε οποιαδήποτε μεταφορά είτε πρόκειται
για την παράδοση ενός απλού φακελού είτε μιας ολόκληρης οικοσκευής ή τα γραφεία
μιας μεγάλης εταιρείας. Δεν υπάρχει δουλειά πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη για
εμάς. Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των μεταφορών, η εταιρεία καλύπτει δύο
σκέλη σημαντικά για το σύγχρονο άνθρωπο και επιχειρηματία. Το πρώτο κομμάτι
αφορά στις ταχυμεταφορές, δηλαδή τις αποστολές δεμάτων ή φακέλων εντός
του ελλαδικού χώρου με μηχανάκια και φορτηγά-αυτοκίνητα. Το δεύτερο κομμάτι
αφορά στη μεταφορά, διανομή και μετακόμιση ογκωδών αντικειμένων, οικιών και
επαγγελματικών χώρων με φορτηγά μεγάλου όγκου για να καλύπτουν τις ανάγκες
του κάθε πελάτη χωριστά.

Περιγραφή Υπηρεσιών
- Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση της οικίας σας με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χρειαστεί
να αγχωθείτε ή να κουραστείτε. Ένα εξειδικευμένο άτομο από το προσωπικό μας
επισκέπτεται την οικία σας, επιβλέπει τα έπιπλα και τα αντικείμενα προς μεταφορά
και σας δίνει όλες τις απαραίτητες συμβουλές και οδηγίες, λύνοντας αυτομάτως όλες
τις απορίες σας και καθησυχάζοντάς σας. Κατά την ημέρα της μετακόμισης ο ειδικός
επιβλέπει σε κάθε στάδιο, από τη συσκευασία έως και την επανατοποθέτηση κάθε
επίπλου στο νέο σας σπίτι, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά.
- Συσκευάζουμε τα αντικείμενα του σπιτιού σας χρησιμοποιώντας ποιοτικά και
κατάλληλα υλικά συσκευασίας και σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης
και εμπειρίας που διαθέτει το προσωπικό μας, σας προσφέρουμε την καλύτερη
δυνατή προστασία των αντικειμένων σας, αποφεύγοντας έτσι τις φθορές.
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ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 2108678777

 info@degaitas-courier.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Μετακομίσεις Κατοικιών

 Γενικές Μεταφορές

 Ανυψωτικές Μετακομίσεις

 Αμπαλάζ

 Μεταφορά Εμπορευμάτων

 Αποθήκευση Αντικειμένων

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 Επαγγελματική Σελίδα

 Facebook Σελίδα

Μεταφορείς

 http://degaitas-courier.gr 
 https://www.facebook.com/Degaitas-Transport-Services-621337031312388 

