Nu kan I også finde os på LinkedIn.
12.04.2019
Hej alle vores søde kunder og følgere! Så blev det tid
til lidt læsning igen. Vi håber, I kunne lide vores lille
digt i sidste uge.
Først og fremmest, når man bestiller en privatflytning
med flyttekasser hos os, så er der altid gratis levering
og afhentning af flyttekasser. Vi leverer og afhenter én
gang om ugen, hver onsdag.
Når du/I pakker flyttekasserne sammen, så må I gerne
stille flyttekasserne med syningen opad, og give det et
lille tryk, så kan de nemlig stå af selv, op ad en væg.
Dette vil være en kampe hjælp, da det vil gøre det
nemmere at tranpostere dem ned i bilen.
Derudover, vi har fået vores LinkedIn-side op og kører, mere eller mindre. Så I kan også finde os på
derinde - https://www.linkedin.com/company/rh-flyt/ . I må meget gerne gå ind og følge os, men I
må også gerne dele vores side, både på LinkedIn og her på Facebook.
I denne uge har vi flyttet på Amager, Østerbro, i Valby, men vi har også flyttet både nord, - og
sydpå. Vi har flyttet på Sjællands Odde, Asnæs, Vipperød og Holbæk samt Roskilde, men vi har
også flyttet nede i Næstved. Så uanset om du skal flytte fra nord til syd, så står vi klar til at hjælpe
dig/jer. Ring og få en uforpligtende snak om din kommende flytning eller enkelt transport på 50
4000 20 eller send os en mail.
Til sidst, så er flytningen til Bornholm d. 4. juni blevet rykket til senere i juni måned. Ligeså snart vi
har en præcis dato, melder vi ud, så du/I har muligheden for, enten at flytte eller få noget
transporteret fra Bornholm af.
Husk, vi har stadig 2 tomme biler fra Horsens den 14. juni. Så skal du/I bruge et uforpligtende
tilbud, så ring endelig eller skriv en mail til os på henning@rh-flyt.dk
Du/I er altid velkomne til ringe ved diverse spørgsmål eller råd omkring jeres flytning.
I alle må have en rigtig god weekend. J
R&H Flyt og Transport
Os med de gode kasser

