Convenient Location

Benefits of
Self Storage
“more than just
storage”

7

Open 7 Days

Secure, Clean and Dry

Security

It’s our job to make sure your things are safe around the clock so you don’t have
to worry. MY STORAGE is fitted with State-Of-The-Art security systems including
advanced access system, 24hr CCTV cameras, intruder alarm system and fire
protection. ONLY you have the key to your storage unit. For double protection
MY STORAGE recommends comprehensive storage insurance policy to suit your
storage needs.

Large and Small Units

Flexible Rental Solutions

Flexibility

Everybody is unique and that’s why MY STORAGE offers different Storage unit
sizes to suit everyone’s need ranging from locker style 1m³ units to 25m² units. No
advance booking is required. You can move in whenever you want, stay a month
or year or for as long as you require and you can even increase or decrease the
unit size in accordance with your needs during the rental period (subject to
availability). We only ask for a 1 month notice when you want to leave. You can
access your belongings free of charge whenever suits you during our extended
opening hours 7 days a week.

Convenient

You can visit our easy to use informative web site from the comfort of your home
to request for a quotation, reserve a unit and even pay online or visit our office at
MY STORAGE to receive advice from one of our professional and friendly staff.
No need to look further for excellent quality Boxes & Packaging material as they
are readily available at MY STORAGE. Our moving partners can also assist with
moving your belongings to MY STORAGE where there is a large loading bay and
trolleys to make moving easy. MY STORAGE is equipped with an elevator serving
all floors so you don’t have to stress your knees and back moving goods up and
down any stairs.

Moving & Packaging Supplies

Storage Insurance

$

Online Payments

Phukets 1st Self Storage

Cost Effective

...is an innovative Self Storage Service Provider
that has secure, clean and dry individual storage
units for rent in a wide range of sizes.

Pay for space you need and only when you need it. MY STORAGE has a wide range
of storage unit sizes to suit your needs. We give you the flexibility of increasing
and decreasing your unit size (subject to availability) so you don’t need to pay for
any unused space. Our Self Storage solution allows you to pay for storage when
you really need it with one month minimum rental period, apart from that you can
be our guest for as long or as short as you like.

Secure, Clean & Cost Effective Self Storage

We are committed to make
your life simpler.

Jungceylon Shopping Center 181 Rat-u-thit 200 Phee Road
Patong Kathu Phuket 83150 THAILAND
T. + 66 (0)76 29 29 09 F. + 66 (0)76 29 29 10
E. info@mystorageasia.com www.mystorageasia.com

ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก

ประโยชน์ของการใช้
Self Storage
“อีกมิติของพื้นที่”
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เปิดบริการทุกวัน
ปลอดภัย สะอาด และปราศจากความชื้น

การรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยคือหนึ่งในหน้าที่ของเรา ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวล และเพื่อให้คุณมั่น
ใจและไว้วางใจได้อย่างดีเยี่ยม ณ ที่มายสโตร์เรจ เรามีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิ
ภาพและทันสมัยที่สุด รวมถึงทั้งระบบการควบคุมการเข้าออกโดยใช้รหัส PIN, สัญญาณกัน
ขโมย, กล้องวงจร CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง, อุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ชนิดตรวจจับควันและ
ความร้อน และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย อีกทั้งคุณเท่านั้นที่มีกุญแจและสามารถเข้าห้อง
เก็บสินค้าของคุณได้
นอกเหนือจากนั้นเรายังสามารถแนะนำประกันสินค้าที่ครอบคลุมเพื่อ
สนองทุกความต้องการจัดเก็บ สัมภาระและสินค้าของคุณ.

มีพื้นที่ให้เลือกหลายขนาด

การตอบสนองทุกความต้องการ

บริการขนย้ายสินค้าและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์

โซลูชั่นตอบสนองทุกความต้องการ

เพราะแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน นั่นคือเหตุผลที่มายสโตร์เรจจึงมียูนิตหรือห้องที่
ให้บริการหลายขนาด ตามความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่สไตล์ล็อกเกอร์ ขนาดหนึ่งลูก
บาศก์เมตร ถึงยูนิตขนาด 25 ตร.เมตร คุณสามารถย้ายเข้าได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ โดยไม่ต้อง
จองล่วงหน้า อยู่ได้ทั้งรายเดือนหรือรายปีตามที่คุณต้องการ และคุณยังสามารถเพิ่มหรือลด
ขนาดของยูนิตให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณในแต่ละช่วงเวลา (ขึ้นอยู่กับยูนิตที่ว่าง
ขณะนั้น) เพียงแจ้งล่วงหน้า 1 เดือนเมื่อต้องการย้ายออก และคุณสามารถเข้ายูนิตหรือพื้นที่
ของคุณได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม.

การอำนวยความสะดวกสบาย

คุณสามารถขอใบเสนอราคา จองและจ่ายเงินออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ของมายสโตร์เรจได้โดย
ง่ายดาย หรือติดต่อสำนักงาน ณ ที่มายสโตร์เรจ เพื่อสอบถามข้อมูลและรับคำแนะนำเพิ่มเติม
เกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ของมายสโตร์เรจ จากพนักงานบริการลูกค้ามืออาชีพและเป็น
มิตร นอกจากนี้เรายังมีบริการจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูกที่แข็งแรงและอุปกรณ์ในการห่อ
ครบครัน อีกทั้งเรายังให้คำแนะนำในการขนย้ายสิ่งของ เพื่อให้การขนย้ายของคุณเป็นไปด้วย
ได้ง่ายและสะดวกขึ้น เรามีลิฟต์ขนของให้บริการทุกชั้นเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการขน
ย้ายสิ่งของของคุณอีกด้วย.

ประกันภัยสินค้า

$

ชำระเงินออนไลน์
ที่แรกและที่เดียวในภูเก็ต

ค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าราคา

มายสโตร์เรจให้คุณจ่ายเฉพาะพื้นที่ที่คุณต้องการและเมื่อคุณต้องการ มายสโตร์เรจมียูนิตให้
เลือกหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ โดยคุณสามารถเพิ่มหรือลดขนาดของ
ยูนิตตามความต้องการของคุณ(ขึ้นอยู่กับยูนิตที่ว่างขณะนั้น) โดยคุณไม่ต้องจ่ายพื้นที่ที่คุณไม่
ได้ใช้ โซลูชั่นการจัดเก็บสินค้าของมายสโตร์เรจมีทางเลือกให้คุณจ่ายสำหรับระยะเวลาที่คุณใช้
เท่านั้นโดยมีระยะเวลาขั้นต่ำ 1 เดือน และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเซ็นสัญญาระยะยาว.

...คือ นวัตกรรมใหม่ของการบริการสถานที่เก็บสินค้าและ
ของใช้ส่วนตัว ที่มีพื้นที่ให้บริการหลากหลายขนาด ชึ่งในแต่ละ
พื้นที่จะมี ความปลอดภัยสูง สะอาด ปราศจากความชื้น.

มายสโตร์เรจมุ่งมั่นในการทำให้
ชีวิตของคุณง่ายและสะดวกขึ้น.

Secure, Clean & Cost Effective Self Storage

ศูนย์การค้าจังซีลอน 181 ถ.ราษฏร์อุทิศ 200 ปี
ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 ประเทศไทย
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