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naprawa spłuczki podtynkowej na ursynowie
Naprawa spłuczki podtynkowej na ursynowie Naprawa spluczki podtynkowej na ursynowie
Potrzebowaliśmy pomocy hydraulika w trybie pilnym.
Hydraulik naprawił spłuczkę podtynkową szybko i tanio.
Fachowiec uprzejmy, bardzo profesjonalnie podchodzi do awarii. Bardzo uczciwy także finansowo - jestem pod
wrażeniem. Profesjonalna firma, polecamy.
Autor opinii: JULIA Z URSYNOWA

Polecam: naprawa spluczki Kerra
Pozytywne: Słowność, Komunikatywność, Rzetelność, Kompetencja, Usługi świadczone dokładnie
Usługa: Montaż - Naprawa spłuczki podtynkowej na ursynowie
Tagi: naprawa, spłuczki, podtynkowej, ursynowie
Data napisania opinii: 15-03-2022
Średnia ocena (5/5):
Najlepsza: 5
Wszystkich opinii produktu: 1

hydraulik Belgradzka »

Zakres usług hydraulicznych na Ursynowie:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Ursynowie i innych ulicach Ursynowa:
hydraulik warszawa ursynow,
brak wody w spłuczce,
wymiana baterii kuchennej,
podłączenie zmywarki do syfonu,
bateria ferro,
tani hydrsulik,
serwis geberit,
hydraulik muranow,
wymiary zmywarek pod zabudowę,
przedłużenie węża odpływowego zmywarki,
trójnik do wody z zaworem,
hydraulik warszawa żoliborz,
hydraulik warszawa najtaniej,
pralka automat,
montaż syfonu umywalki,
hydraulik wilanów warszawa,
jak naprawić spłuczkę ursynow.
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hydraulik ursynow opinie

spłuczka tece instrukcja
23-03-2022

„Mogę z czystym sumieniem polecić firmę. Szybka i profesjonalna pomoc w rozsądnej cenie. Nie
przestraszył się nietypowego zadania naprawy spłuczki Tece, sam zaproponował dobre rozwiązania. Zdecydowanie
fachowiec godny polecenia. Do tego rozsądna cena usług, punktualność i dobry kontakt. Pozdrawiam serdecznie .
Polecam!”
Bogusława Ursynow
(5/5):

5
1

uszczelki do baterii
20-03-2022

„Polecam korzystanie z usług tego pana. Miałem problem z uszczelkami do baterii. Rzeczowo i
profesjonalne podejście do problemu. Wymiana ekspresowo i solidnie, ogólnie bardzo polecam!”
Konrad
(5/5):

5
1

fachowy hydraulik Ursynow
18-03-2022

„Praca na termin. 2 godz od zgłoszenia 45 minut roboty i problem usunięty. Fantastyczna robota i
świetna cena! To się nazywa: hydraulik. Polecam”
Dawid warszawa na Ursynowie
(5/5):

5
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montaż zmywarki do zabudowy
08-01-2022

„Profesjonalna porada pozwoliła mi uniknąć kupowania nowej zmywarki. Szybki termin, fachowe
usunięcie usterki i kreatywne podejście do problemu. Udało się dogadać z panem praktycznie na następny dzień.
Wymiana odbyła się szybko i sprawnie. Polecam !”

Wymiana odbyła się szybko i sprawnie. Polecam !”
Wiktor
(5/5):

5
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jak naprawic spluczki z ursynowa
16-11-2021

„Panowie byli punktualnie niemal co do minuty, szybko i skutecznie się spisali, wiedzieli jak
naprawic spluczki, posprzątali po sobie. Zgadzam się ze wszystkimi pozytywnymi opiniami. Sama przyjemność.
Polecam Panów.”
Janka Ursynow
(5/5):

5
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pogotowie hydrauliczne ursynow
10-10-2021

„Zakres prac na instalacji przebiegł znakomicie. Awaria została usunięta skutecznie. Jeszcze jak
dodam ze przyjechał w ciągu 60 minut, to dopełni to obrazu fachowca. Jak coś się zepsuje to nie ma czasu na długie
poszukiwania hydraulika. Szybko, sprawnie i sympatycznie. Polecam”
Konrad na warszawie z Ursynowa
(5/5):
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jak naprawic spluczke Valsir
naprawa spluczki podtynkowej Schwab
pralka z podłączeniem ciepłej wody
regeneracja baterii
serwis spluczek podtynkowych Cersanit
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Przekaż hydraulikowi, który wykonywał usługę opinię, komentarz. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej.

Hydraulik Warszawa Ursynów
Wańkowicza 2, 02-796 Warszawa, mazowieckie

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

Jak naprawić spłuczkę Ursynów
Masz problem jak naprawić spłuczkę GEBERIT Ventus MD KOŁO VIEGA Grohedal CERSANIT? Zadzwoń - naprawimy
spłuczkę.
Polecam hydraulika Ursynów 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
Ta strona
Wesoła,
używa ciasteczek
hydraulik Wilanów,
(cookies),
dzięki
którym
nasz
serwis
może
działać
hydraulik Włochy, hydraulik Wola, hydraulik Żoliborz.
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