Działamy online
Dużą wagę przykładamy do nowoczesnych narzędzi
internetowych ułatwiających życie Tobie i nam.
Nasz strona internetowa www.majway.pl jest
zintegrowana z dwoma narzędziami:
➢
➢

SHOP.MAJWAY.PL → tutaj zakupisz
nasze produkty w sposób szybki i
bezpieczny
RENT.MAJWAY.PL → tu zarezerwujesz i
wypożyczysz nasze produkty online

Elektromobilność i
Logistyka

Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom
Klientów. Jeżeli trzeba dowozimy
zakupione/wypożyczone produkty do Klienta.

Ekologia to nie tylko moda, to konieczność dla nas i
przyszłych pokoleń. W MAJway to rozumiemy i
wychodzimy naprzeciw użytkownikom
indywidualnym oraz firmom z ofertą ukierunkowaną
na eko transport w mieście i poza nim. Nieważne co
robisz jedziesz do pracy, na zakupy, z dzieckiem do
przedszkola lub na wycieczkę, rozwozisz pizzę, może
masz sklep na deptaku, gdzie nie można wjeżdżać
autem a może planujesz wypad wakacyjny w góry? W
naszej ofercie różnego rodzaju pojazdów
elektrycznych z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

Skoncentruj się na tym, co Twoja
firma robi najlepiej
… a nam pozostaw dbałość o sprzęt. Decydując się
na wynajem długookresowy naszych produktów
dostajesz gwarancję mobilności. Nawet jeżeli pojazd
jest na przeglądzie/w naprawie dostajesz pojazd
zastępczy bez dodatkowych kosztów.

Współpracujemy z miastem Warszawa na
rzecz rozwoju ekologicznego transportu osób i
towarów w celu redukcji emisji CO2

Oferta firmy
✓
✓
✓
✓
✓

Rowery elektryczne osobowe
Rowery elektryczne towarowe
Hulajnogi elektryczne
Bagażniki samochodowe
Usługi kurierskie i mikrologistyka

Tyko sprawdzone produkty
Jesteśmy zarówno importerem jak i dystrybutorem
pojazdów elektrycznych. Importujemy je z Chin,
Czech oraz Turcji od wiodących producentów
OEM. Nasze wiodące marki to KUGOO, SAVA,
NANROBOT, LOVELEC, OVERFLY oraz
VOLTA. Rowery towarowe sprzedajemy pod
własną marką MAJway. Do wszystkich naszych
pojazdów zapewniamy serwis oraz części zamienne.

„Profesjonalne usługi, wysokiej jakości
produkty, polecam każdemu”.

Kupić czy wypożyczyć?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje:
• Zakup, a może zakup na raty
• Wypożyczanie krótkookresowe
• Najem długookresowy dla firm
U nas masz wybór, wszystko online lub stacjonarnie.

Kontakt z nami:
Obszar z prawej świetnie się nadaje na zestawienie
kluczowych produktów lub usług.

MAJway Bartosz Maj
ul. Krańcowa 57 lok. U2
02-493 Warszawa
Tel. 22 560 68 81 lub 798 254 726
info@majway.pl
Odwiedź nas w Internecie:
www.majway.pl

Rowery dostawcze dla żywności:

Rowery towarowe:

Możliwe konfiguracje rowerów towarowych:

