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Wojciech
TARGÓWEK

Wielkie dzięki Panie hydrauliku! Po godzinie pracy polegającej na wyeliminowaniu blokady w spłuczce podtynkowej Marley, uruchomił
ją na nowo. A wszystko było tuż przed moim wyjazdem następnego dnia rano. Nie potrafię wyrazić jak bardzo jestem wdzięczny!
Hydraulik nie tylko przyjechał do mnie bardzo późno wieczorem to miał przy sobie oryginalne części na zamianę, o narzędziach nie
wspominając. Po prostu doskonały fachowiec i profesjonalista na każdym kroku. Szczerze polecam. P. S. Nie ma mnie w Polsce już 3
tydzień, ale wiem od córki, że wszystko działa jak należy.

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

Serwis spłuczki Marley

21.08.2017

Aleksandra
TARGOWEK

Są profesjonalni i pracują z dbałością o jakość. Miałam umywalkę z nowym modelem baterii do montażu. Usługa została wykonana
idealnie. Miałam wiele pytań i wymagań. Hydraulik był cierpliwy, odpowiadał na wszystkie moje pytania i wykonał dobrze swoją robotę.
Przy następnej usterce zadzwonię do nich i poproszę o tego samego hydraulika.

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

Usługi hydrauliczne na Targówku

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 Targówku - 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 Targówka 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 Targówek

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

Krasnobrodzka 6, 03-214 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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