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hydraulik warszawa wola
Najlepszy hydraulik warszawa wola jakiego spotkałam.
Terminy krótkie, świetny kontakt telefoniczny, dogodna godzina, nie musiałam zrywać się z pracy aby przyjąć Pana.
Cieszę się, że do grona zaufanych fachowców, których wcale nie łatwo znaleźć będzie jeszcze ten hydraulik z woli.
Polecam gorąco i dziękuję serdecznie!
Autor opinii: NELA W WAWIE WOLA
Data napisania opinii: 24-05-2016
Średnia ocena (5/5):
Najlepsza: 5
Wszystkich opinii produktu: 1
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Zakres usług hydraulicznych na Woli:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Woli i innych ulicach Woli:
hydraulik warszawa wola,
jak naprwic geberit,
montaż zmywarki do zabudowy,
zmywarka siemens nie pobiera wody,
cieknący kran kulowy,
syfon zlewozmywakowy,
jak podłączyć zmywarkę do naczyń,
awaria spłuczki grohe,
geberyt kiwa cieknie,
zawór do baterii,
bateria ścienna,
nie leci woda do spłuczki,
zawor napelniajacy spluczke,
hydraulik gocławek,
uszczelki do baterii umywalkowej,
zawór napełniający do spłuczki podtynkowej cersanit,
jak naprawić spłuczkę wola.
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hydraulik wola opinie

trójnik do pralki

20-06-2016

„wezwałem pana hydraulika ponieważ zepsuł się trójnik do pralki. Usługa została wykonana fachowo
i bardzo dokładnie. jestem zadowolony! polecam!”
Cezary w warszawie wola
(5/5):

5
1

syfon pralki
06-06-2016

„Hydraulik został wezwany ponieważ syfon pralki był zepsuty. Krótka rozmowa telefoniczna,
konkretna kwota, ustalona godzina i jeszcze tego samego dnia hydraulik był u mnie. Naprawa zajęła mu dosłownie
chwilę, widać, było, że dla niego to niepierwszyzna. Za takie usługi lubię płacić, bo po pierwsze widać, że dla
hydraulika to nie pierwszyzna, a zna się na rzeczy. Druga sprawa, że od wizyty minęły 3 miesiące, a wciąż wszystko
działa jak należy i ufam, że tak zostanie.”
Mariusz Warszawa z Woli
(5/5):

5
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spłuczki podtynkowe
10-05-2016

„Jak zwykle pojawił się znowu problem zepsutej spłuczki podtynkowe. Jak mnie to denerwuje, że
coś co kosztowało tyle pieniędzy nie może działać bez szwanku przynajmniej 5 lat. A to człowiek nacieszy się dwa
lata i zepsute. Całe szczęście, że są rynku hydraulicy, dla których naprawa takich spłuczek to bułka z masłem. Mam
wrażenie, że po tej naprawie spłuczka podtynkowa działa lepiej niż na początku. Ogólnie jestem bardzo zadowolona
z pracy tego hydraulika. Dlatego postanowiłam o tym napisać i w tym miejscu serdecznie podziękować za pomoc.”
Klara warszawa z woli
(5/5):

5
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zawór do kranu
13-04-2016

„Korzystałem z usługi wymiany zawór do kranu. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony kontaktem z
panem, jakością usług które pan świadczy sposobem pracy i podejściem do klienta. Na pewno będę polecał znajomym
i sam na przyszłość skorzystam. Polecam w 100%”
Dawid z warszawy na woli

(5/5):

5
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zawór do spłuczki
23-03-2016

„Do tej pory nie mogę się nadziwić, że jednak w Polsce istnieją jeszcze fachowcy, którzy nie
obiecują gruszek na wierzbie i zaczynają pracy od skrytykowania poprzedników paląc papierosy głośno przeklinają.
Pan miły kulturalny i rzeczowy. Przyjechał w umówionym terminie, zabrał się do pracy i wymienił nam zawór do
spłuczki. Wszystko bardzo czyściutko, że jak żona wróciła z pracy myślała, że hydraulika nie było a to było po prostu
już po jego wizycie. Nareszcie nasza spłuczka działała bez zastrzeżeń. Życzyłbym sobie więcej takich osób. Dziękuję i
na pewno następnym razem będę dzwonił od razu do Pana. Polecam. ”
Igor z Warszawy z Woli
(5/5):

5
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małe zmywarki pod zlewozmywak
07-03-2016

„W mojej kawalerce nie było wyjścia i jedyną opcją było zamontowanie bo wejda tylko małe
zmywarki pod zlewozmywak. Pan fachowiec poradził sobie z tym znakomicie - jestem w 100% zadowolona z pracy
tego fachowca. Widać, że zna się na rzeczy, a to jest najważniejsze moim zdaniem. Zmywarka działa bez zarzutu.”
Klaudia Warszawa Wola
(5/5):

5
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wymiana syfonu
spłuczka podtynkowa koło
jak naprawić spłuczkę wc
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Przekaż hydraulikowi, który wykonywał usługę opinię, komentarz. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej.

Hydraulik Warszawa Wola
Kolejowa 47, 01-210 Warszawa, mazowieckie

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

Jak naprawić spłuczkę Wola
Masz problem jak naprawić spłuczkę GEBERIT Ventus MD KOŁO VIEGA Grohedal CERSANIT? Zadzwoń - naprawimy
spłuczkę.
Polecam hydraulika Wola oraz hydraulików z innych dzielnic:
hydraulik Bemowo, hydraulik Białołęka, hydraulik Bielany, hydraulik Mokotów, hydraulik Ochota,
hydraulik Praga Północ, hydraulik Praga Południe, hydraulik Rembertów, hydraulik Ta
Śródmieście,
hydraulik
Targówek,
strona używa
ciasteczek
hydraulik Ursus, hydraulik Ursynów, hydraulik Wawer, hydraulik Wesoła, hydraulik Wilanów,
hydraulik
Włochy,(cookies),
dzięki którym nasz serwis może działać
hydraulik Wola, hydraulik Żoliborz.
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