Công ty Đại Nam là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực chuyển nhà. Với
nhiều năm kinh nghiệm trong dịch vụ chuyển nhà trọn gói tại Tphcm, và đã chuyễn cho
hàng ngàn hộ gia đình khác nhau. Chúng tôi tự tin mang đến dịch vụ chuyên nghiệp
nhất, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhất. Quý khách hoàn toàn có thể yên tâm khi
lựa chọn dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ chuyển nhà trọn gói uy tín giá rẻ chỉ có tại Đại Nam
Bạn sẽ được cung cấp dịch vụ chuyển nhà bằng xe taxi tải chuyên dụng, có trang bị
thùng kín với:







Cung đường di chuyển 4 km cho loại xe tải 500 kg
Bạn sẽ được chuyển dọn hoàn toàn các vật dụng thông thường như: bàn ghế,
giường, tủ,…. hoặc các thiết bị điện tử, đồ điện gia dụng như điều hòa, tủ lạnh,
ti vi,….
Bạn có thể di chuyển thêm hàng hóa và những trang thiết bị khác đều được, nếu
có thể đặt lên xe trong cùng chuyến vận chuyến.
Cam kết rõ ràng trên hợp đồng, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng
Đặc biệt, chúng tôi còn hỗ trợ lắp đặt các thiết bị điện như điều hòa, tủ lạnh tại
nơi ở mới.

Không chỉ có dịch vụ chuyển nhà mà công ty Đại Nam còn cung cấp dịch vụ bốc xếp
hàng hóa, chuyển kho xưởng, chuyển văn phòng .... nhanh chóng với chi phí phải
chăng nhất hiện nay

Bảng giá dịch vụ chuyển nhà trọn gói giá rẻ tại Tphcm
1. Giá cước thuê xe tải chuyển nhà, văn phòng
Giá mở cửa 10km đầu

Loại xe
Xe 500kg

250.000 VNĐ

Xe 750kg

300.000 VNĐ

Xe 1.5 Tấn

400.000 VNĐ

Xe 1.9 Tấn

500.000 VNĐ

Xe 2 tấn (thùng
700.000 VNĐ
dài 6m2)

Từ km thứ 11
đến 44
13.000
VNĐ/Km
14.000
VNĐ/Km
15.000
VNĐ/Km
20.000
VNĐ/Km
30.000
VNĐ/Km

Thời gian
chờ
12.000
70.000
VNĐ/Km
VNĐ/Giờ
13.000
70.000
VNĐ/Km
VNĐ/Giờ
100.000
14.000VNĐ/Km
VNĐ/Giờ
17.000
120.000
VNĐ/Km
VNĐ/Giờ
19.000
200.000
VNĐ/Km
VNĐ/Giờ
Từ km thứ 45

2. Phí bốc xếp đồ đạc
Loại xe

Phí bốc xếp 2 đầu
200.000 VNĐ/xe
200.000 VNĐ/xe
400.000 VNĐ/xe
600.000 VNĐ/xe
800.000 VNĐ/ xe

Xe 500KG
Xe 750KG
Xe 1.5 Tấn
Xe 1.9 Tấn
Xe 2 Tấn (Dài 6m)
3. Chi phí chuyển nhà khác(nếu có)

Chi phí khác (nếu có)

Thùng Carton (60x40x35 cm)
Màng PE bọc lót đồ đạc
Công tháo ráp máy lạnh

18.000 VNĐ/Thùng
Miễn phí
Tháo: 50.000 VNĐ + Ráp: 100.000 VNĐ

Tháo ráp đồ đạc nội thất
Bốc xếp đồ đạc cầu thang bộ
Kéo đồ đạc vào hẻm nhỏ
Kéo đồ đạc vào hầm chung cư

Tùy thuộc vào đồ đạc và số lượng
Tùy số lượng đồ đạc và số tầng lầu
Tùy số lượng đồ đạc và khoảng cách hẻm
Tùy số lượng đồ đạc và khoảng cách hầm

Lưu ý: Bảng giá này chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi vì giá chuyển nhà trên thị
trường hiện nay luôn thay đổi cùng như tùy các loại mặt hàng mà giá chuyển nhà
khác nhau. Để nhận báo giá chuyển nhà chi tiết cho sản phẩm của quý khách vui lòng
liên hệ Hotline: 0938 955 329

Công ty Đại Nam mang đến dịch vụ chuyển nhà trọn gói
chuyên nghiệp uy tín nhất
Đại Nam là một công ty đã đồng hành cùng quý khách khắp mọi miền gần xa với
những dịch vụ chuyển nhà trọn gói tốt nhất và ưu đãi nhất. Chuyển nhà trọn gói
được coi là thế mạnh của công ty chúng tôi. Dịch vụ này của chúng tôi đã đáp ứng
một cách hiệu quả nhu cầu chuyển nhà nhanh chóng và hiệu quả, an toàn của khách
hàng.
Khách hàng sẽ không phải mất thời gian cũng như công sức cho công việc này nữa.
Mọi khâu trong quy trình chuyển nhà từ khi phân loại, tháo dỡ đến lắp đặt đều được
đội ngũ công nhân của công ty đảm nhiệm.
Để công việc chuyển nhà của khách hàng được tiến hành tiện lợi hơn. Công ty cung
cấp những vật dụng cần thiết cho việc tháo dỡ và đóng gói, di dời như máy móc,
thùng carton, bao bì, xe tải…
Ngoài ra đội ngũ phong thủy của công ty sẽ giúp quý khách chọn được những ngày
giờ ưng ý nhất để chuyển nhà cũng như tư vấn giúp quý khách trong việc bố trí, lắp
đặt đồ đạc sao cho hợp lý nhất. Vậy còn lý do gì mà chưa gọi dịch vụ chuyển nhà của
công ty Đại Nam

Dịch vụ chuyển nhà trọn gói nào uy tín tốt nhất hiện nay?
Hiện nay, tại TPHCM có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói tuy
nhiên không phải đơn vị nào cũng cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói uy tín,
chuyên nghiệp.
Chính vì thế, trước khi sử dụng dịch vụ chuyển nhà bạn không tìm hiểu kỹ bạn có thể
sử dụng phải dịch vụ kém chất lượng.

Do đó, để đảm bảo cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển nhà uy tín, chất lượng tại
TPHCM. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn dịch vụ chuyển nhà chuyên nghiệp của
công ty Đại Nam.
Dịch vụ chuyển nhà TPHCM được cung cấp bởi công ty dịch vụ Đại Nam với nhiều ưu

đãi và lợi ích. Dịch vụ thích hợp với các gia đình, công ty, sinh viên.
Mọi người sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi vận chuyển hàng hóa, tài sản. Đặc biệt, là
chuyển nhà từ nơi cũ sang nơi ở mới nhanh chóng, gọn gàng hơn.
Hơn nữa, công ty chúng tôi còn sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tận tình với
công việc sẽ đáp ứng được nhu cầu chuyển nhà ngày càng cao của khách hàng.
Đồng thời chúng tôi còn có mạng lưới taxi tải được đầu tư và nâng cấp đảm bảo vận
chuyển đồ dùng, hàng hóa của khách hàng đến nơi nhanh chóng, an toàn.

Quy trình vận chuyển của dịch vụ chuyển nhà trọn gói
1. Khảo sát, tư vấn và kí kết hợp đồng chuyển nhà
– Nhân viên khảo sát, đánh giá số lượng đồ đạc
– Nhân viên tư vấn và đưa ra phương án vận chuyển tối ưu cho khách hàng
– Báo giá dịch vụ chuyển nhà
– Thống nhất thời gian thực hiện dịch vụ chuyển nhà
– Kí kết hợp đồng vận chuyển với khách hàng
2. Phân loại, tháo dỡ, bao bọc, đóng gói
Sau khi ký hợp đồng và thống nhất thời gian thực hiện dịch vụ chuyển nhà trọn
gói nhân viên Đại Nam sẽ đến địa điểm cần vận chuyển để:
+ Phân loại hàng hóa, đồ dùng theo cá nhân hoặc theo chủng loại
+ Tháo dỡ đồ nội thất, bàn ghế, giường tủ, đánh dấu, bao bọc bằng vải mềm hoặc
màng PE
+ Đồ đạc nhỏ được đóng gói bằng thùng carton phù hợp.
+ Toàn bộ đồ đạc được đóng gói cẩn thận

+ Đồ dễ vỡ được đánh dấu, kí hiệu, phân loại và bọc lót cẩn thận trước khi đóng gói
+ Đánh dấu, kí hiệu theo tên, chủng loại hàng hóa hoặc theo phòng đối với đồ đạc cá
nhân
3. Vận chuyển đến nơi ở mới và tiến hành lắp đặt
– Xe vận tải phù hợp sẽ chuyên chở đồ đạc đến nhà mới
– Vận chuyển, bốc xếp, lắp đặt vật dụng theo vị trí khách hàng yêu cầu
4. Trách nhiệm sau vận chuyển
– Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động.
– Đảm bảo an toàn 100% hàng hóa, đồ dùng. Bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra mất
mát, hư hỏng
– Nghiệm thu và lấy ý kiến khách hàng

Dịch vụ chuyển nhà tphcm giá rẻ - tiết kiệm thời gian
Dịch vụ chuyển nhà của chúng tôi sẽ đảm bảo tiết kiệm thời gian di chuyển của quý vị,

và đảm bảo tính chuyên nghiệp cao.
Hàng hóa được đóng gói cẩn thận, tùy vào chất liệu của hàng hóa mà sử dụng dụng cụ
đóng gói riêng biệt, như mút, xốp, bao ni lon, chăn, thùng giấy, …
Hàng hóa được chuyển đến nhà mới, mở thùng và sắp xếp, lắp đặt lại cho quý khách
như mong muốn. Quý khách càng an tâm hơn vì đồ vật được kí kết đảm bảo toàn vẹn
giá trị như trước khi thu dọn, nếu hàng hóa có trầy xước hoặc hư hao sẽ đền bù 100%
giá trị hàng hóa tại thời điểm kí kết.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ chuyển nhà của Đại Nam
Quý khách hàng có nhu cầu vận chuyển nhà tại Tphcm, vận chuyển từ nơi này sang
với khác đảm bảo chất lượng, chuyên nghiệp và uy tín. Lựa chọn dịch vụ chuyển
nhà của công ty Đại Nam. Quý khách sẽ nhận được rất nhiều lợi ích từ dịch vụ như:
+ Dịch vụ chuyển nhà trang bị các xe tải vận chuyển đảm bảo chất lượng, đáp ứng đủ
số lượng phục vụ cho nhu cầu vận chuyển.

+ Đội ngũ nhân viên phục vụ vận chuyển với thái độ vui vẻ, nhiệt tình và đảm bảo sức
khỏe tốt, tay nghề cao mang đến sự hài lòng cho quý khách.
+ Giá dịch vụ chuyển nhà báo với mức giá tốt nhất, đảm bảo cho quý khách tiết kiệm
được tối đa chi phí.
+ Các điều khoản dịch vụ trong hợp đồng chi tiết, rõ ràng, cụ thể.
+ Quy trình vận chuyển ( khảo sát, đóng gói, bốc xếp, di chuyển,..) đảm bảo thực hiện
chuyên nghiệp, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho quý khách hàng.
+ Dịch vụ cam kết bồi thường thiệt hại tài sản 100% nếu trong quá trình vận chuyển
đồ đạc, trang thiết bị, đồ dùng trong nhà quý khách bị hư hỏng, vỡ, thất lạc.

Cam kết khi sử dụng dịch vụ chuyển nhà trọn gói giá rẻ tại
công ty Đại Nam
Nhằm khẳng định chất lượng dịch vụ chuyển nhà ở TPHCM tại công ty Đại Nam.
Chúng tôi chắc chắn khi sử dụng dịch vụ chuyển nhà của Đại Nam bạn đều nhận được
những lợi ích như sau:
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi hàng hóa, tài sản
- Không phải trả thêm bất cứ 1 khoản phụ phí phát sinh nào trong thời gian sử dụng
dịch vụ.
- Hoàn tiền 100% giá tri hợp đồng nếu bạn cảm thấy không hài lòng với chất lượng
dịch vụ của chúng tôi.
- Đền bù 100% giá trị hàng hóa, tài sản của bạn tại thời điểm đó nếu trong quá trình
chuyển dọn có xảy ra đổ vỡ, hư hại đồ của quý khách hàng.

Những điều cần lưu ý trước khi sử dụng dịch vụ chuyển nhà
trọn gói
Bạn biết đó, khi chuyển nhà mới bạn sẽ có cả đống công việc cần thực hiện, chưa kể
phải chuyển đồ, dọn đồ về nơi ở mới, nếu chưa có kinh nghiệm, bạn còn là một gia
chủ trẻ tuổi có những thứ chưa biết thì những điều này sẽ giúp bạn có 1 cái hiểu rõ
nhất khi muốn chuyển nhà mới, nhập trạch được an khang, thịnh vượng hơn.





Bạn nên chốt trước thời gian và ngày chuyển nhà trước khi liên hệ với đơn vị
vận chuyển
Xem trước một số tuyến đường vận chuyển nhanh chóng và phù hợp tại từng
thời điểm trong ngày, tránh chuyển nhà vào các giờ cao điểm, hoặc ban đêm.
Viết lưu ý lên các món đồ, thùng hàng cần nhân viên vận chuyển cẩn thận.

Dịch vụ chuyển nhà của công ty Đại Nam sẽ giúp bạn thực hiện tất cả các công việc

một cách nhanh chóng. Từ khâu kiểm hàng, đóng gói, vận chuyển đồ đến nơi ở mới
một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng nhất. Bạn sẽ không phải bỏ ra bất cứ công
sức nào.

Sử dụng dịch vụ chuyển nhà của Đại Nam sẽ nhận được
những lợi ích gì?
- Dịch vụ chuyển nhà giúp vận chuyển nhanh chóng, khoa học và tiết kiệm thời gian
cho khách hàng.
- Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với nhiều tổ, đội chuyên môn khác nhau. Thái
độ làm việc tận tình và có tinh thần trách nhiệm.
- Đội ngũ tài xế lái xe tải chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, sẵn sàng xử lý các tình
huống bất ngờ xảy ra trong quá trình di chuyển, giúp hàng hóa đến nơi giao nhận an
toàn.
- Phương tiện vận chuyển xe ô tải, xe taxi tải đa dạng tải trọng, kích cỡ, trang thiết
bị máy móc hỗ trợ việc chuyển nhà đa năng mang tính tiện ích cao.
- Tiếp nhận phản hồi thông tin khách hàng mọi lúc, mọi nơi trong quá trình vận
chuyển.
- Khách hàng hoàn toàn có thể theo dõi được quá trình vận chuyển bằng định vị
GPS ngay cả khi ngồi trong phòng làm việc.
- Hợp đồng minh bạch các điều khoản, chi phí được công bố rõ ràng trước khi ký
hợp đồng.
Sử dụng dịch vụ chuyển nhà trọn gói sẽ giúp bạn tiết kiệm tối đa công sức và thời gian.
Với chi phí hợp lý và dịch vụ chuyên nghiệp thì không có lý do nào mà bạn không lựa
chọn các dịch vụ chuyển nhà.

Dịch vụ chuyển nhà của Đại Nam an toàn, nhanh chóng, giá
rẻ
Không chỉ mang lại cho bạn những tiện ích mỗi khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển
nhà tại công ty Đại Nam, bạn còn được nhận cam kết:
- Hoàn tiền 100% khi quý khách không hài lòng với chất lượng dịch vụ chuyển nhà từ
Đại Nam.
- Đền bù 100% giá trị tài sản hàng hóa tại thời điểm đó nếu nhân viên cung cấp dịch
vụ chuyển nhà tại công ty Đại Nam làm hư hòng hàng hóa, thiết bị, tài sản của bạn.
Tại công ty chuyển nhà Đại Nam với hơn 10 năm phục vụ trong lĩnh vực chuyển nhà
chúng tôi chưa bao giờ để xảy ra mất, thất thoát hàng hóa, tài sản của khách hàng.
- Khi sử dụng dịch vụ chuyển nhà tại công ty Đại Nam bạn hoàn toàn được tư vấn miễn
phí các bước triển khai đóng gói, phân loại ... Nếu cần thiết chúng tôi có cung cấp
dịch vụ với giá rẻ nhất thị trường để bạn có thể tiết kiệm được tối đa thơi gian, công
sức cũng như chi phí khi vận chuyển.
- Dịch vụ chuyển nhà tại công ty Đại Nam cung cấp 24/7 chỉ cần bạn gọi là có ngay.
Mọi thông tin về quyền lợi dịch vụ chuyển nhà TPHCM bạn chỉ cần cung cấp số điện
thoại cần tư vấn dịch vụ chúng tôi sẽ gọi ngay cho bạn.

Quy trình dịch vụ chuyển nhà của Đại Nam
Thông thường, công việc chuyển nhà sẽ khá là nhiều công việc, tùy vào số lượng và
khối lượng vật dụng, hàng hóa cần chuyển. Do đó, nhằm đảm bảo thời gian, công sức
cũng như tiết kiệm chi phí. Dịch vụ chuyển nhà trọn gói theo quy trình chuẩn sau:
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng và lên lịch đến khảo sát trong thời gian sớm

nhất
Bước 2: Nhân viên chúng tôi tiến hành thống kê hàng hóa và báo giá hợp lý
Bước 3: Thực hiện công việc tháo dỡ, đóng gói đồ đạc theo thời gian thỏa thuận trong

hợp đồng
Bước 4: Vận chuyển, lắp đặt đến nơi mới
Bước 5: Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng xuất hóa đơn tài chính, chiết khấu nếu có

Vì sao bạn nên sử dụng vụ chuyển nhà tại Vận Tải Đại Nam
- Vận Tải Đại Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng, nhà
xưởng… uy tín chất lượng số 1 tại Tphcm.
- Cung cấp dịch vụ chuyển nhà giá rẻ nhất thị trường tiết kiệm tối đa chi phí và thời
gian cho khách hàng.
- Phục vụ 24/7 và tất cả các ngày trong tuần, nghỉ lễ. Hotline: 0938.955.329
- Nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong nghề được đào tạo bài bản chuyên nghiệp
theo một quy trình chuẩn, nghiêm ngặt. Thân thiện, tận tâm, nhiệt tình trung thực,
trách nhiệm cao.
- An toàn: toàn bộ tài sản của quý khách được phân loại kiểm kê đóng gói cẩn thận,
được nghiêm phong trước khi vận chuyển.
- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa Đại Nam được khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch
vụ.
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Tham khảo thêm:




Cung ứng lao động
Cho thuê nhân công
Khắc dấu

