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Â
Hei!
Jeg kjÃ¸pte min veteransykkel en Suzuki GT 750-72mod i USA i september 2008.
Handlet da pÃ¥ Ebay og hadde da en som skulle frakte den hjem for meg,noe som ikke skulle bli tilfelle.
For Ã¥ gjÃ¸re en lang historie kort sÃ¥ var det ytterligere en som skulle ordne frakt hjem ,men dette gikk heller ikke..
SÃ¥ en lite varsko det finns USERIÃ˜SE (Norske) som driver med slik transport sÃ¥ se opp !!!!!
Men sÃ¥ kom jeg i kontakt med Olaf og han ordnet alt og sykkelen var pÃ¥ plass i min garasje etter 4 uker...
etter 9 mnd. venting..
SÃ¥ dette sier alt og igjen en stor takk til "Olaf" og "Flex International shipping.
som ordnet opp ..!!
Mvh Leif
Fredrikstad tlf (41337450)
Â
Jeg driver med import avÂ veteranbiler og Harley Davidson motorsykler fra USA.Â I de senere Ã¥r har jeg benyttet
forskjellige firma for Ã¥ ta seg av frakt til Norge, med varierende service og resultat mht transportskader. Etter at jeg
begynte Ã¥ bruke FLEX International Ventures har jeg bare hatt positive erfaringer med mine frakt oppdrag. De er
konkurransedyktige pÃ¥ sine frakt priser og servicen er upÃ¥klagelig! Olaf Hjelle er selv tilstede under pakking av
containere for Ã¥ supervise at alt blir gjort skikkelig. Han tar ogsÃ¥ bilder av kjÃ¸retÃ¸yene fÃ¸r og etter stropping i container
for Ã¥ ha dokumentasjon pÃ¥ tilstand fÃ¸r shipping fra USA. (Det kan like gjerne vÃ¦re spedisjonsfirma i Norge som pÃ¥fÃ¸rer
kjÃ¸retÃ¸yene skader ved utpakking fra container). Olaf Hjelle er alltid imÃ¸tekommende og positivt innstilt nÃ¥r jeg tar
kontakt for Ã¥ fÃ¥ utfÃ¸rt et frakt oppdrag, det vÃ¦re seg en liten pakke med deler eller en fullsize veteranbil. Jeg har sÃ¥
langt bare positive erfaringer med FLEX International Ventures og jeg kommer til Ã¥ benytte meg av deres tjenester ogsÃ¥
i fremtiden.
Jeg kan pÃ¥ det varmeste anbefale FLEXÂ International Ventures for ditt neste frakt oppdrag i USA! Skulle noen trenge
ytterligere informasjon er det bare Ã¥ ta kontakt med meg.
Terje SimonsenÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Amcar medlem
Kristiansund, Norge.Â Â Â Â Â Â tesimo@online.no
Â
Jeg har ved flere anledninger brukt FLEX International Ventures for transport fra USA til Norge.
FÃ¸rste gangen jeg brukte FLEX var ved transporten av 2 stk HD.
Jeg hadde aldri tidligere importert fra USA sÃ¥ jeg var litt spent vedrÃ¸rende transporten. Â
Jeg tok kontakt med Olaf Hjelle pÃ¥ mail og siden pÃ¥ tlf. Fra fÃ¸rste kontakt med Olaf fikk jeg en meget god behandling.
Hvis jeg spurte noe underveis fikk jeg alltid rask tilbakemelding. Etter 4 uker fra jeg bestillte transporten fikk jeg tlf fra
motaker firma i Oslo. Da jeg kom ned stod sykklene klare for henting og like hele og pene.
Denne positive opplevelsen fikk meg til og gjÃ¸re dette flere ganger.
Frem til i dag har FLEX i tillegg til de 2 fÃ¸rste motorsykklene hjelpt meg med transport av 1 bilmotor, 1 bil (MGB
convertible), og sist gang enda 1 Harley Davidson.
Alle gangene har servicen vÃ¦rt helt topp. Det har aldri skjedd noen skader eller liknende. Jeg har fÃ¥tt fantastisk hjelp
hele veien fra fÃ¸rste kontakt med FLEX og frem til i dag.
Jeg kan pÃ¥ det varmeste rekommendere FLEX som din transport partner.
Â
Mvh
Jesper MÃ¥rtensson
Norge Â "I can warmly recommend the services of Flex international shipping.Â I used Flex to ship a load filling up more
than 20 feet of a container.Â It was a complex and difficult move, since it included fine furniture, lots of breakables and
valuables, as well as marine equipment, gas and electric motors and lots of other stuff!Â My main concern when choosing
a shipper, was safety andÂ concerns with storing and loading everything.Â Mr. Hjelle's personal approach and
assurances,Â immediately made me feel comfortable with the safety.Â He even showed up to personally help me unload
and entire 30 foot truck (in the scorching Florida heat), and he also helped loading and supervising the container (when I
was not able to be there)!Â Fantastic, try to find that service elsewhere!Â I was also able to ship things directly to storage,
to be shipped later.Â I can highly recommend the services of Flex international ventures, I will certainly use them again!
Please contact me if I can be of any help in substantiating the above endorsement. JT Bjorge Airline pilot, Norway \n
jtbjorge@msn.com This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Phone:Â 011 47 958-27-882Â Â Â Hei Olaf.
http://www.flexinternationalshipping.com
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Ja da har vi endelig fÃ¥tt hjem traktoren, det er en svÃ¦rt stor
opplevelse for meg og sÃ¸nnen, imponerende. Fra og sitte hjem i
skinnsalongen med en PC, og nÃ¥ deg, til sÃ¥ og gjennomfÃ¸re en bestilling
via John-Deere.com, for sÃ¥ og fÃ¸lge en knirkefri prosses, pÃ¥ en meget
profersonell mÃ¥te som du har fÃ¥tt til, ikke bare med det du har der
borte, men valg av samarbeidspartere hele veien, det er fenomenalt,
takk skal du ha. Jeg er meget fornÃ¸yd med det som er levert hele veien,
det er bare og ta av seg hatten for deg Olaf, slik seriÃ¸sitet setter
jeg stor pris pÃ¥, du har bevist at du har en bedrift som det er liv
laga for i all fremtid, all den stund du orker og holde pÃ¥. Tror jeg mÃ¥
ha alle dine kunder med meg pÃ¥ dette. Alt i min leveranse stemte, og
stÃ¥r til forventningene med glans. Er svÃ¦rt lykkelig for og fÃ¥ denne
handelen i orden, da det for meg har vÃ¦rt en drÃ¸m jeg lenge har bÃ¥ret
pÃ¥, hvor en sÃ¥ rart du kansje synes det hÃ¸res ut, er jo bare en liten
traktor, men for meg,en drÃ¸m. Har fortsatt drÃ¸mmer, sÃ¥ jeg vil ikke
spekulere i hvem jeg kontakter neste gang Olaf. Jeg skylder deg
fortsatt penger for mulch-cover, send meg belÃ¸pe sÃ¥ betaler jeg deg via
pay-pal. Nok en gang TUSEN TAKK for noe av den mest seriÃ¸se handelen
jeg har opplevd noen gang. Mvh. Frode og Marius Haugsbakk.Â
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