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Igor
WOLA

Musieliśmy naprawić spłuczkę podtynkową Valsir koniecznie dziś wieczorem i mieliśmy nadzieję, że będzie mógł ktoś tu przyjechać w
sobotę o 19.00. Po tym, jak kolejny z polecanych przez znajomych hydraulik powiedział, że będzie tu dopiero najwcześniej w
poniedziałek, zadzwoniłem do tego Pana z internetu i cieszę się, że tak zrobiłem. Osoba, z którą rozmawiałem, była bardzo
profesjonalna i uprzejma i powiedziała, że może przysłać kogoś w ciągu godziny. Dostałem od razu również informację, na jaki koszt
mam się nastawić. Otrzymałem wiadomość esemesem około 30 minut później, mówiącą, że hydraulik jest w drodze. Pan, który
przyjechał był uprzejmy i był w stanie szybko rozwiązać problem. Zapłaciłem dokładnie tyle ile miałem. Cieszę się więc, że możemy teraz
iść spać bez zmartwień.

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

Serwis spłuczki Valsir

20.06.2017

Pola
WOLA

Hydraulik OK. Świetny kontakt już na etapie umawiania usługi i wyceny. Terminowy i punktualny. Mega pozytywny człowiek z
normalnym podejściem do życia i zaangażowany w swoją pracę. Widać, ze zna się na rzeczy i rozumie to co robi. Bardzo polecam.

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

Usługi hydrauliczne na Woli

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

Hydraulik Wola

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

Jana Kazimierza 53 A, 01-248 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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