
Express Europejski – tani kurier (od £9.99), przesyłki, przeprowadzki, transport – Anglia, Polska, świat

Wpisał Express Europejski

Oferujmey przesyłki kurierskie oraz ładunki handlowe UK-Polska-UK oraz na cały świat.
Przeprowadzki międzynarodowe i na terenie UK (nie obsługujemy lokalnych).  

Prowadzimy sprzedaż kartonów oraz materiałów do przeprowadzek (sprzedajemy tylko w
kompletach) - więcej informacji  tel, sms, gg lub skype.

Nasza przykładowa oferta:

    -  przesyłki na terenie UK od £9.99
    -  paczki do 30kg - £23.99 (do i z Polski) zadzwoń po szczegóły - najtańsza oferta na
rynku brytyjskim

    -  usługa od adresu pod adres
    -  ubezpieczenie przesyłki w cenie
    -  termin dostawy od 5 do 7 dni roboczych (oprócz sobót, niedziel oraz świat w UK i Polsce)
    -  przeprowadzki międzynarodowe od £150 (kazda przeprowadzka jest wyceniana
indywidualnie zadzwoń dzisiaj i uzyskaj bezpłatną wycenę)
    -  ładunki handlowe od £0.5/ kg (min 500 kg)
    -  palety od £150
    -  rowery, skutery, motocykle , samochody od £40 (zadzwoń lub napisz sms-a bo bezpłatną
wycenę)
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Serwis codzienny - zbieramy przesyłki w dniach poniedziałek-piątek (sobota, niedziela
nieczynne) - zadzwoń po szczegóły. Rabaty dla stałych klientów.

Prosimy o nie umieszczanie w przesyłkach rzeczy podlegających akcyzie (tytoń, alkohol
itp.).

Każdy klient posiadający dowód nadania bierze udział w losowaniu wycieczki. Losowania
odbywają dwa razy do roku (przed sezonem letnim oraz zimowym). Najbliższa wycieczka dla
dwóch osób - kierunek Hiszpania (termin wrzesień). Losowanie w czerwcu. Dołącz do
zadowolonych klientów naszej firmy.

Gwarantujemy odpowiedź na każdego emalia, zapytanie na komunikatorze gg lub skype.
Pomagamy najbiedniejszym, jeśli chciałbyś przekazać odzież, zabawki , drobny sprzęt
użyteczności codziennej itp. biednej rodzinie, domowi dziecka, poszkodowanym przez los  -
zadzwoń pomożemy dostarczyć.

Powyższa oferta już nieaktualna, aby wysłać paczkę proszę skorzystać ze strony: http://
przesylarka.pl/
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