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Uzywane pralki automatyczne

używane pralki automatyczne

 Używane pralki automatyczne - Był mały problem z
pralką, pan przyjechał w godzinę po telefonie. A to
dzisiaj nie często się zdarza. Konkretne i szybkie
rozwiązanie problemu. Podsumowując: spokój, profesjonalizm, pewność i bardzo przystępna cena. Bardzo polecam,
fachowiec uprzejmy.

Autor opinii: MILA Z WŁOCH

Polecam: serwis spłuczki podtynkowej Kerra

Pozytywne: Usługodawca rozumie potrzeby klienta

Usługa: Montaż - Używane pralki automatyczne
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hydraulik Włodarzewska »

Zakres usług hydraulicznych na Włochach:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Włochach i innych ulicach Włoch:

hydraulik warszawa wlochy,
spłuczki podtynkowe koło,
jak zdemontować przycisk spłuczki geberit,
hydraulik Wilanów tanio,
hydraulik praga,
hydraulik Wola tanio,
geberit serwis warszawa,
czarnomorska hydraulika,
podłączenie ciepłej wody do pralki,
naprawa baterii jednouchwytowej,
hydraulik targówek,
spłuczka cieknie jak naprawić,
spłuczka tece,
schemat spłuczki podtynkowej,
dzwon do spłuczki cena,
zawór do spłuczki wc,
jak naprawić spłuczkę wlochy.
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hydraulik wlochy opinie

fachowy hydraulik Werit
21-03-2022

 „Pan hydraulik jest wyjątkowo solidny a przy tym punktualny. Uczciwie i fachowo naprawił mi
wszystkie usterki. Duży plus: pan ma przy sobie dużo narzędzi i części! Serdecznie dziękuje i zdecydowanie

polecam.”

Ewa we Włochach

(5/5):  5 
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spłuczka geberit naprawa
18-03-2022

 „Szybko, solidnie i rozsądna cena. Wycena za usługę wykonana została na podstawie zdjęcia i tyle
też wyniosła. W ciągu godziny problem był załatwiony. Cena jak umówiona telefonicznie. Można być pewnym, że nie

zostawi klienta w kłopocie. Polecam z pełną odpowiedzialnością. Złota rączka polecam 100%.”

Arkadiusz z Wloch

(5/5):  5 
1

naprawa zaworu spustowego spłuczki Mepa
13-02-2022

 „Pan jest bardzo dobrym fachowcem. Świetny i bardzo uprzejmy profesjonalista. Punktualnie,
szybko i sprawnie. Precyzyjna diagnoza po rozkręceniu elementów. Bardzo łatwy kontakt! Jest to firma godna

polecenia.”

Aida

(5/5):  5 
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geberit cersanit instrukcja
19-01-2022

 „Pełen profesjonalizm i super podejście do klienta. Wszystko szybko, sprawnie i bezproblemowo.
Pan bardzo konkretny i serdeczny. Zlecenie wykonał tego samego dnia. Wszystko wykonane szybko, sprawnie i
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Pan bardzo konkretny i serdeczny. Zlecenie wykonał tego samego dnia. Wszystko wykonane szybko, sprawnie i
profesjonalnie. ? Absolutnie polecam!”

Agnieszka na wawie włochy

(5/5):  5 
1

zestaw naprawczy geberit Koło
04-01-2022

 „Szybka reakcja oraz sprawna naprawa. Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cena naprawdę
konkurencyjna w stosunku do innych firm. Trafna diagnoza. Punktualnie, fachowo, w przystępnej cenie. Pan godny

polecenia. Z całego serca polecam!”

Elzbieta Włochy

(5/5):  5 
1

uszczelnienie dzwonu zaworu spustowego cersanit
13-12-2021

 „Cena taka jak ustalona dzień wcześniej. Super obsługa oraz szybką reakcja☺ Szybko, fachowo i
profesjonalnie. Konkretnie, punktualnie i kulturalnie wraz z wyjaśnieniem. Nie tylko naprawi, ale także doradzi.

Jestem bardzo zadowolony z usługi, serdecznie polecam!”

Włodzimierz na Warszawie

(5/5):  5 
1

usługi hydrauliczne z Włoch
spłuczka wc naprawa na Włochach

zawór napełniający do spłuczki
serwis spłuczki na włochach
części do geberitu warszawa

«  ‹  1  2  3  4  5  ›  »

Przekaż hydraulikowi, który wykonywał usługę opinię, komentarz. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej.

https://hydraulikwlochy.waw.pl/zestaw-naprawczy-geberit-kolo.html
https://hydraulikwlochy.waw.pl/uszczelnienie-dzwonu-zaworu-spustowego-cersanit.html
https://hydraulikwlochy.waw.pl/uslugi-hydrauliczne-z-wloch.html
https://hydraulikwlochy.waw.pl/spluczka-wc-naprawa-na-wlochach.html
https://hydraulikwlochy.waw.pl/zawor-napelniajacy-do-spluczki.html
https://hydraulikwlochy.waw.pl/serwis-spluczki-na-wlochach.html
https://hydraulikwlochy.waw.pl/czesci-do-geberitu-warszawa.html
https://hydraulikwlochy.waw.pl/hydraulik-wlochy-komentarze-1.html
https://hydraulikwlochy.waw.pl/hydraulik-wlochy-komentarze-1.html
https://hydraulikwlochy.waw.pl/hydraulik-wlochy-komentarze-2.html
https://hydraulikwlochy.waw.pl/hydraulik-wlochy-komentarze-3.html
https://hydraulikwlochy.waw.pl/hydraulik-wlochy-komentarze-4.html
https://hydraulikwlochy.waw.pl/hydraulik-wlochy-komentarze-5.html
https://hydraulikwlochy.waw.pl/hydraulik-wlochy-komentarze-2.html
https://hydraulikwlochy.waw.pl/hydraulik-wlochy-komentarze-17.html


 Hydraulik Warszawa Włochy
Hynka 7, 02-149 Warszawa, mazowieckie

 tel. 737899244
 otwarte: poniedziałek - piątek: 9:00-17:00, sobota - niedziela: zamknięte

Jak naprawić spłuczkę Włochy 
Masz problem jak naprawić spłuczkę GEBERIT Ventus MD KOŁO VIEGA Grohedal CERSANIT? Zadzwoń - naprawimy
spłuczkę.
Polecam hydraulika Włochy oraz hydraulików z innych dzielnic:
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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