
Moto Kurye Hizmeti mi arıyorsunuz? Yardımcı olabiliriz! Moto kuryelerimizden birinin kapıdan kapıya 

hizmetimizle doğrudan teslim almasını ve teslim etmesini sağlayabiliriz. 

 

Aynı Gün Kurye Hizmeti 
 

Zaman çok önemli olduğunda ve İstnabul da  aynı gün moto kurye hizmetine ihtiyacınız olduğunda, 

Akıncı Lojistik Kargo ve Moto Kurye geniş bir hizmet ağına sahiptir.  

3.000'den fazla sürücüden oluşan ekibimiz günün her saati hizmetinizdedir. İster bir müşteriniz için 

acil bir paket teslimatınız, ister arkadaşlarınız için bir VIP paketiniz olsun, Moto kurye hizmetlerini ilk 

kuryeniz yapın.  

 

Zamanında Moto Kurye Hizmetleri 
 

Siparişten varışa kadar, kapıdan kapıya kuryelerimizden biri paketinizi almak için 30 ve 60 dakika 

içinde gelecek. Ülkenin her yerinde konuşlanmış durumdayız, bu nedenle ister İstanbul şehir 

merkezinde ister İstanbul da herhangi bir yerde olun, bu sözümüzün arkasındayız.  

Eşyaları özenle işlemek için eğitilmiş olan eşyanız, aynı gün içinde istediğiniz adrese şahsen teslim 

edilecektir. Ekspres moto kurye aynı gün teslimat hizmetimiz hızlı ve ekonomiktir, bu da bizi 

İngiltere'deki en iyi teslimat hizmetlerinden biri yapar. Ne kadar sıkı olursa olsun, son teslim tarihinize 

bağlı kalmamız için bize güvenebilirsiniz.  

 

Moto Kurye İçin Hoş Geldiniz! 
Hızlı ve verimli aynı gün teslimat ağımızla müşteriler bizi tekrar tekrar kullanıyor. Bizi tek seferlik 

olarak kullanmayı planlıyor olmanız veya düzenli acil teslimatlarda yardımcı olabilecek bir kurye 

aramanız farketmez. Tek seferlik ve düzenli müşterilere kartal moto kurye uygun seçeneklerimiz var.  

Ancak, güvenilir paket teslimat hizmetimizden yararlanmak için bir hesabınızın olması gerekmez. Her 

zaman yeni müşterilere hoş geldiniz. Moto kuryeler bugün bir fiyat teklifi almak için ekibimizi 

aramanız veya çevrimiçi rezervasyon yaptırmanız yeterlidir. 

 

 

Yerel ve Ötesinde 
İstanbul ve yerel bölge dahil Türkiye’nin her köşesine hizmet vererek, güvenilir bir sicile sahip en ucuz 

kurye hizmetiyiz. 

Daha küçük paketler için, paketinizi öncelikli olarak teslim etmek için trafiğe girip çıkabilen aynı gün 

bisiklet kuryemizi seçin. Hatta kamyonumuz veya küçük kamyonet kuryemiz ile daha büyük eşyaları 

da transfer edebiliriz. 

Maltepe Moto Kurye olarak, Gönderinizin teslim edilmesi için ne kadar uzağa ihtiyacınız olduğu 

önemli değil. Kabin bagajı olarak sınıflandırılabilecek kadar küçük ise aynı gün yurt dışına da teslim 

https://akincilojistik.net/
https://tr.pinterest.com/motokuryeistanbul/
https://www.ibb.istanbul/
https://akincilojistik.net/istanbul-kartal-moto-kurye/
https://sites.google.com/view/istanbulmotorkurye/
https://www.turkiye.gov.tr/
https://akincilojistik.net/maltepe-motokurye/


edebiliriz. Diğer şekilde de çalışır; Yoldan düşen bir şeye ihtiyacınız olsa bile, bunu kendi başınıza 

yapacak vaktiniz yoksa, biz sizin için buradayız.   

 

 

Bize Ulaşın 
Pendik moto kurye ve aynı gün içinde teslimatla başlamaya hazır olduğunuzda, hizmetimizi telefonla 

veya çevrimiçi olarak rezerve edebilirsiniz.  

Müşterilerimizin çoğu, ihtiyaçlarını daha ayrıntılı olarak tartışmalarını sağlayan telefon üzerinden 

bizimle sohbet etmeyi tercih ediyor. Ardından, sevkıyatın boyutuna ve kat edilmesi gereken mesafeye 

göre en uygun maliyetli çözümü sağlayabiliriz.  

Unutmayın, günün 24 saati hizmetinizdeyiz, böylece ister gündüz ister gece bizimle iletişime geçin, 

teslimatınıza başlayabiliriz. Üsküdar moto kurye ticari ve özel müşteriler için neden en iyi kurye 

hizmetlerinden biri olduğumuzu öğrenin ve bugün bizimle rezervasyon yapın! 

https://akincilojistik.net/pendik-motokurye/
https://akincilojistik.net/uskudar-motokurye/
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