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Stanisław
WILANÓW

Ta firma jest absolutnie wspaniała! To jest nasz hit internetu tego roku!!!!! Potrafią rzeczywiście zidentyfikować problem !!! Nie
mogliśmy być bardziej zadowoleni, bardziej szczęśliwi i wdzięczni. Hydraulicy są bardzo uprzejmi i bardzo profesjonalni i świetnie
wyszkoleni. Usterka, z którą zmagaliśmy się od kilku dni został załatwiony od ręki. Spłuczka podtynkowa Simas działa jak nowa! Jeśli
jesteś niezadowolony z obecnego hydraulika .. nie szukaj dalej .. oto znalazłeś! Dziękuję za mega profesjonalną obsługę.

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

Serwis spłuczki Simas

18.02.2017

Antonina
WILANOW

Dziś zadzwoniłam do nich, ponieważ miałam problem z moją baterią w kuchni. To są moje urodziny dzisiaj i poprosiłam o super szybki
termin, bo miałam swoje plany. Hydraulik był w stanie to zrobić dla mnie, co było bardzo miłe. Przyjechał i ciężko pracował by zdążyć.
Naprawił moją baterię w ciągu 40 minut. Zapłaciłam niewygórowaną cenę za tak szybką usługę. Dziękuję i polecam.

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

Usługi hydrauliczne na Wilanowie

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 Wilanowie - 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 Wilanowa firmują doświadczeniem i wiedzą, dzwoniąc
pod nasz numer, rozmawiasz z hydraulikiem, bez pośredników. Masz pewność, że to
hydraulik naprawi usterkę.
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SWÓJ FACH WYKONUJEMY JUŻ PRAWIE OD TRZYDZIESTU LAT.
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Hydraulik Wilanów

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

Syta 123, 02-987 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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