OPINIE - HYDRAULIK WESOŁA
SERWIS SPŁUCZEK WESOŁA
SWÓJ FACH WYKONUJEMY JUŻ PRAWIE OD TRZYDZIESTU LAT.

Hydraulik na Wesołej - opinie

Marcel
WESOŁA
03.03.2018

Serwis spłuczki Siamp
Potrzebowałem hydraulika w sobotnie popołudnie. Moja spłuczka podtynkowa Siamp przestała działać. Zadzwoniłem około 11:30 i o
14:00 w tym samym dniu, moja spłuczka została naprawiona!!!! Nie spodziewałem się takiego rozwoju wypadków;) Nie dowierzałem
również czytając tyle pochlebnych opinii. Okazało się, że to żadna ściema! To na serio działa! Dzwonisz i masz:) Pan jest bardzo
profesjonalny. Dziękuję za naprawę mojej spłuczki podtynkowej w niedzielne popołudnie.
Średnia ocena (5/5):

Najlepsza: 5 Opinii: 2

Emilia
WESOLA
27.08.2017

Usługi hydrauliczne w Wesołej
Bardzo dobra obsługa. Umówienie była łatwe i szybkie. Kiedy przyjechał i wszedł do środka, szybko zidentyfikował problem i po 20
minutach miałam już naprawiona spłuczkę w zabudowie. Dziękuję!!!
Średnia ocena (5/5):

Najlepsza: 5 Opinii: 2
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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.

— 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 Wesołej firmują doświadczeniem i wiedzą, dzwoniąc
pod nasz numer, rozmawiasz z hydraulikiem, bez pośredników. Masz pewność, że to
hydraulik naprawi usterkę.

Hydraulik Wesoła
Hydraulik na Wesolej oferuje Państwu solidne i rzetelne usługi hydrauliczne na terenie Wesołej i bliskich okolic. Masz
problem? Dzwoń - tel. 571335572
Mazowiecka 20, 05-077 Warszawa, mazowieckie
otwarte: poniedziałek - piątek: 9:00-18:00,
sobota - niedziela: zamknięte

Polecani hydraulicy w Warszawie
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.
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