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Antoni
BEMOWO

Miałem problem bo przeciekała spłuczka podtynkowa Abusanitair, zadzwoniłem do tego hydraulika i przyjechał jeszcze tego samego
dnia. Pomimo padającego mocno deszczu, hydraulik przyjechał punktualnie, co bardzo mnie miło zaskoczyło. Był bardzo miły, zrobił
świetne pierwsze wrażenie, usługa również na najwyższym poziomie. Na pewno polecam tego fachowca i skorzystam w razie potrzeby!

Średnia ocena (5/5):  Najlepsza: 5 Opinii: 2

Serwis spłuczki Abusanitair

10.02.2017

Zuzanna
BEMOWO

Czytałam o tych hydraulikach i zadzwoniłam, aby sprawdzić, czy mogę umówić się na spotkanie w tym tygodniu, aby podjechali do
mojego domu. To nie była nagła usterka. Po prostu potrzebowałam naprawy kilku rzeczy i to było coś, co od kilku miesięcy
odkładałam. W jedne popołudnie zakończyli całą pracę. I za rozsądną cenę. Nie wiem, czemu tak długo zwlekałam z naprawą. Ale dzięki
temu trafiłam właśnie na tę firmę! Teraz mogę uruchomić wszystkie moje baterie, spłukując zarówno toalety, jak i biorąc dwa prysznice,
włączyć zmywarkę do naczyń i pralkę, nie będę musiała się martwić. Super!

Średnia ocena (5/5):  Najlepsza: 5 Opinii: 2

Usługi hydrauliczne na Bemowie

Wszystkich opinii: 2, Ocena 5/5

Zapraszamy do wyrażania swoich opinii na temat naszych usług hydraulikowi na miejscu pracy lub wysłać sms'a, a my umieścimy
Państwa opinie na naszej stronie - Czekamy.

Hydraulik na Bemowie - opinie

«  ‹  1  ›  »

— Dojeżdżamy do klientów w najkrótszym możliwym czasie od przyjęcia zgłoszenia. Czasem jest to kilkadziesiąt minut,
czasem na drugi dzień, ale czasem mamy też urlop :) Ale o wszystkim informujemy podczas rozmowy telefonicznej.

Swoje usługi nasi hydraulicy z Bemowa firmują doświadczeniem i wiedzą, dzwoniąc
pod nasz numer, rozmawiasz z hydraulikiem, bez pośredników. Masz pewność, że to
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SWÓJ FACH WYKONUJEMY JUŻ PRAWIE OD TRZYDZIESTU LAT.
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hydraulik naprawi usterkę.

Hydraulik Bemowo

Hydraulik na Bemowie oferuje Państwu solidne i rzetelne usługi hydrauliczne na terenie Bemowa i bliskich okolic. Masz
problem? Dzwoń - tel. 571335572

Wrocławska 16, 01-493 Warszawa, mazowieckie

otwarte: poniedziałek - piątek: 9:00-18:00,
sobota - niedziela: zamknięte

hydraulik Bemowo,
hydraulik Białołęka,
hydraulik Bielany,
hydraulik Mokotów,
hydraulik Ochota,
hydraulik Praga Północ,
hydraulik Praga Południe,
hydraulik Rembertów,
hydraulik Śródmieście,

hydraulik Targówek,
hydraulik Ursus,
hydraulik Ursynów,
hydraulik Wawer,
hydraulik Wesoła,
hydraulik Wilanów,
hydraulik Włochy,
hydraulik Wola,
hydraulik Żoliborz.

Polecani hydraulicy w Warszawie
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