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МОДА ГРУПП
«Үйлчлүүлэгч таны тав тухтай амьдрал, хүүхэд багачуудын ирээдүйг өөрсдийн үйл
ажиллагаагаараа бид дэмжинэ»

Компанийн танилцуулга
Төв офис: «Мода сэкию» Хувьцаат компани
Үндсэн хөрөнгө: 141сая иен (Группын нийт хэмжээгээр)
Байршил: 〒070-0864 Hokkaido, Asahikawa shi, Sumiyoshi
4-jo, 2-chome 8-13
Теl. (+81)166-58-8123
Ерөнхий захирал: Мода Масанори
Байгуулагдсан он сар: 1969 оны 4 сар
Ажилчдын тоо: 700 ажилтан (Группын хэмжээгээр орон
тооны бус ажилтан оролцуулаад)
URL：http://www.moda.co.jp/

Үйл ажиллагаа
◆«Мода сэкию» Хувьцаат компани
Шатахуун түгээх станц (нийт 38 ШТС)
Автотехникийн шатахуун түлш, тослох материалын борлуулалт
Аж үйлдвэрийн зориулалттай шатах тослох материалын борлуулалт
Гэр ахуйн хэрэглээний түлш (керосин) түгээх ажиллагаа
Төрөл бүрийн автомашины сэлбэгийн борлуулалт

◆«Мода авто» («Мода сэкию» Хувьцаат компанийн хуучин автомашин, сэлбэг борлуулалт,
автомашины устгал хариуцсан салбар)
URL: http://www.moda-auto.com/export/toppage01.html
Автомашины дахин ашиглалт
Автомашины устгал болон ослын улмаас эвдэрсэн автомашин худалдан авах
Хуучин автомашин худалдан авах болон борлуулах
Автомашины хуучин сэлбэгийн борлуулалт

◆«Мэка док» («Автотехникийн үзлэгийн газар» Хувьцаат компани. Автотехникийн үзлэг,
засвар үйлчилгээний хэсэг)
URL：http://www.shakenjho.com/
Автотехникийн үзлэг, засвар үйлчилгээ
Автомашины их биений засвар үйлчилгээ болон будаг

◆«Мода хокэн» («Автотехникийн үзлэгийн газар» Хувьцаат компани. Даатгалын хэсэг)
Төрөл бүрийн даатгал (автомашин, жолоочийн хариуцлагын даатгал, гал түймэр, осол, амь
насны даатгал зэрэг)
◆«Мода газ» Хувьцаат компани
Шингэрүүлсэн хий болон нефть бүтээгдэхүүний борлуулалт
Төрөл бүрийн хийн тоног төхөөрөмжийн борлуулалт
Тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалт, засвар үйлчилгээ

◆«Кёкүсэй клин» Хувьцаат компани
Барилга байгууламжийг буулгаж, нураах үйл ажиллагаа
Төрөл бүрийн хог хаягдлын устгал
Хоёрдогч түүхий эд бэлтгэл
Металл худалдан авах
Хоёрдогч түүхий эд бэлтгэл болон дахин боловсруулалт (төмөр, өнгөт металл, ховор металл,
мод, цаас, пластик г. м)

◆«Хоккайдогийн үзлэг онощлогооны төв» Хувьцаат компани
Газар дор байрлах танкерийн битүүмжлэлийг шалгах, цэвэрлэх
Нефть бүтээгдэхүүний зориулалттай төрөл бүрийн тоног төхөөрөмжийн үзлэг, засвар
үйлчилгээ, хадгалалт хамгаалалт

◆«Эко сойл техно» Хувьцаат компани
Бохирдсон газрын хөрсний ариутгал цэвэрлэгээ

Салбарууд:
◆«Мода сэкию» Хувьцаат компанийн Саппоро хот дахь төв
〒003-0814 Hokkaido Sapporo shi, Shiroishi ku, Kikusui Kamimachi 4-jo, 4-chome 143-6
◆«Мода авто фактори»
〒078-1332 Hokkaido Kamikawa gun, Tomacho Uenbetsu 1 ku

◆«Кёкүсэй клин» Хувьцаат компаний дахин боловсруулах төв
〒071-8112 Hokkaido Asahikawa shi, Higashi Takasu, Higashi 2-jo, 3-chome 137

