DIN FLYTT ÄR VÅRT ANSVAR!
A-J Express-Service är en väletablerad flyttfirma i
Stockholm och Uppsala som utför transporttjänster
allt efter kundens behov och önskemål. Vi har ett
mycket gott rykte bland företag som vi genom åren
hjälpt. Vi arbetar med bohagsflytt, kontorsflytt,
interna omflyttningar, kort och gott allt inom flytt.
Vi är godkända transportörer och medlemmar i
Svenska Flyttföretagareförbundet, S3F vilket borgar
för din trygghet. Ansvarsförsäkring finns tecknad
hos Trygg Hansa. Välkommen att testa oss!

EN FLYTT ÄR SÅ
MYCKET MER
ÄN BARA EN
FLYTT!
Att flytta ett helt företag kräver att det planeras väl, så att arbetet
runt flytten inte stör den dagliga verksamheten. Ett led i vårt
arbete är att alltid utgå från kundens önskemål. Vi har mångårig
erfarenhet av både kontors- och bohagsflyttningar.

BEGÄR EN
KOSTNADS
FRI
FLYTTOFFE
RT TILL
FÖRETAGET
IDAG!
info @ fly tt.s
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FÖRETAGENS FÖRETAG
Vi har resurser och kan hjälpa till med allt som rör er flytt.
Vårt breda utbud av tjänster är mycket omtyckt och populärt av våra befintliga kunder.

– VI MAGASINERAR BOHAG OCH
LAGRAR ÄVEN KONTORSMÖBLER

VÅR UNIKA FÖRETAGSTJÄNST
Vi har en unik företagstjänst då vi hjälper företag och
personal med allt från att bemanna kontoren med vaktmästare, postutdelare mm till att inhandla helgens matvaror. Denna tjänst är vi nästan ensamma om!

Vi tar hand om allt vad gäller er flytt. Vi ser även till att er personal får mat
under flytten om ni så önskar!

MILJÖ
Vi värnar starkt om
miljön. Därför har vi
vidtagit åtgärder som
hjälper till att förbättra den.
Vi strävar efter:
• Att minska de negativa miljöeffekterna från våra fordon.
• Att förebygga föroreningar.
• Att följa forsknings- och utvecklingsarbetet på miljöområdet för att öka vårt kunnande om hur miljön
påverkas.
• Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.
• Att följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav
samt våra kunders krav.
• Att uppnå företagets ställda miljömål. Vi arbetar aktivt
med miljöcertifiering ISO 14001.

KVALITETSPOLICY

STÄDSERVICE

För oss är kvalitet på utförda tjänster väldigt viktigt. Vi
försöker ständigt förbättra vår kunskap genom utbildning
externt och internt. Vår policy innebär att:
• Vi skall följa lagar och regler.
• Vi skall påbörja och avsluta uppdragen i rätt tid.
• Vi skall utföra våra uppdrag med noggrannhet och
omtanke.
• Vi skall tillsammans med kunden utvärdera varje
genomfört projekt.
• Vi skall agera omedelbart på vad kunden uppfattar
som dålig kvalitet.
• Vi skall vid förfrågan utföra besiktning inom 3 dagar och
lämna offert inom 5 dagar.
• Vi skall informera våra kunder när det uppstår hinder för
genomförandet av uppdraget.
• Vi skall utbilda våra anställda så att de alltid har hög
kompetens i det arbete de utför.
• Våra medarbetare alltid skall bära enhetliga arbetskläder.

Vi hjälper till med städservice,
allt från veckostädning till
trappstädning och givetvis
flyttstädning.

Ett urval av företag som valt att flytta med oss
Skanska Nya Hem • Stockholms Universitet • Svenskt Papper
Södertälje Kommun • Behrens Advokatbyrå • Lernia AB
Xerox koncerntryck AB • Hyrdata AB • Vitaegruppen AB
Arlanda Express • Närvärme i Sverige AB
Dexter Tidningsdesign • Connex T-bana

ANSVAR

AVTALSKUND

Vi är aktiva medlemmar i Svenska flyttföretagarförbundet
samt i Svenska åkeriförbundet. Vi tillämpar ansvarsbestämmelser framtagna av konsumentombudsmannen och
branschförbundet SMF Bohag 2010 samt Kontor 2003.
Vi är väl försäkrade och kan om så önskas förmedla kompletterande fullvärdesförsäkringar via vårt försäkringsbolag.
Om något skulle hända som vi bedömer olika och som vi
inte kan enas om, så följer vi ARNs bedömningar.

Gör som de flesta av
våra företagskunder och
teckna årsavtal. Det gör
att ni lättare kan budgetera era kommande
projekt och ni får en
jämn prisbild hela året.

ERFARENHET
Vi har utfört många stora som små och ibland spektakulära
kontorsflyttningar och vet hur de skall utföras med minsta
möjliga inskränkningar i kundens verksamhet.

PRISSÄTTNING
Att få prisförslag av oss är mycket enkelt. Fyll
i någon av våra förfrågningar på www.flytt.se
så får ni svar inom max 12 timmar. Debitering
sker antingen efter fast anbud eller efter timprislistor. Kontorsflyttningar utförs i enlighet
med ansvarsbestämmelserna Kontor 2003.

Som avtalskund får ni
även tillgång till vårt
onlinesystem där ni
kan boka flyttar 5
dagar innan och få
en bekräftelse via
internet. Då spar ni
tid som ni får över
till annat.

VÄLKOMNA ATT PRÖVA OSS!

Uppsala

Stockholm

Nymansgatan 4 (Miohuset)
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Telefon 018-25 55 00
www.flytt.se / info@flytt.se
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Gilla oss på Facebook

