
توسط سپند بار سعادت آبادخدمات باربری در   

 
 شامل موارد زیر است خدماتی که توسط سپند بار انجام می شود

  در حوزه باربری در محدوده سعادت آبادمشاوره رایگان 
 ارائه خدمات بسته بندی اثاثیه منزل توسط پرسنلی زبده و نیرومند 
 خدمات حمل بار به صورت درون شهری 
 اور های مسقف و موکت کاری شدهارائه خ 
 حمل بار به صورت برون شهری و شهرستان 
 خدمات چیدمان اثاثیه منزل بعد از انجام امور حمل و نقل و باربری 

باربری و اتوبار سعادت آباد با داشتن پرسنلی حرفه ای آماده است بهترین 
و بارهای شما را با رعایت  خدمات را برای امور اثاث کشی منزل ارائه دهد

 پروتکل های باربری به مقصدتان برساند



 مل وسایل سنگین توسط باربری سعادت آبادلیست تعرفه های کامیون و کارگر و ح

 هزینه نوع وسیله
 تماس بگیرید برای استعالم هزینه  کامیون مسقف

 تماس بگیرید برای استعالم هزینه نیسان
 تماس بگیرید برای استعالم هزینه خاور روباز

 تماس بگیرید برای استعالم هزینه وانت بار
 تماس بگیرید برای استعالم هزینه وانت مزدا

 تماس بگیرید برای استعالم هزینه آریسان
 تماس بگیرید برای استعالم هزینه پراید وانت

 تماس بگیرید برای استعالم هزینه تک به شهرستانها
 تماس بگیرید برای استعالم هزینه تریلر 

 تماس بگیرید برای استعالم هزینه ترانزیت
 تماس بگیرید برای استعالم هزینه جفت

 تماس بگیرید برای استعالم هزینه بنز تک
 

باربری سعادت آباد سرویس دهی حمل و نقل و جابجایی اثاثیه منزل را به صورت کامال 
حرفه ای ارائه می دهد و خدماتی نوین را در عرصه حمل و نقل و اثاث کشی منزل برای 
مشتریان خود در این منطقه به عمل می آورد هدف ما در باربری سعادت آباد ارائه خدمات 

صد اسباب کشی است و می تواند بهترین خدمات را از بسته بندی تا حمل و نقل  صفر تا
 و چیدمان را برایتان به عمل آورد.

 

 

 



 
 

 پل های ارتباطی با باربری سعادت آباد

 تبه صورت شبانه روزی حتی تعطیال 021-22895364تلفن تماس = 

 abad-saadat-https://sepandbar.com/freight/= وب سایت  سآدر

 sepandbar@gmail.comایمیل = 

 

ما در باربری سعادت آباد آماده ایم تا خدمات تخصصی اسباب کشی منزل را به 
مشتریانمان ارائه دهیم و رضایت مشتریان جز مراحل اولیه کار ما در اتوبار سعادت آباد 

 بوده و خواهد بود

https://sepandbar.com/freight-saadat-abad/
mailto:sepandbar@gmail.com

