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ZAWÓR SPŁUKUJĄCY DO WC
USŁUGI HYDRAULICZNE NA WESOŁEJ
NA WARSZAWIE WESOŁEJ

737899244

zawór spłukujący do wc
Powtarzam się za innymi, ale nic innego nie mogę
napisać! Uczciwy, konkretny, rzetelny i słowny! Również u mnie wymieniony został zawór spłukujący do wc. Oby tylko
na takich fachowców trafiać to świat byłby piękniejszy! Polecam z czystym sumieniem, gorąco i serdecznie tego Pana
hydraulika! Mistrz nad mistrzami:)
Autor opinii: CZESŁAWA WESOŁA
Data napisania opinii: 11-03-2019
Średnia ocena (5/5):
Najlepsza: 5
Wszystkich opinii produktu: 1

Tagi: zawor, splukujacy, wc
hydraulik Raczkiewicza »

Zakres usług hydraulicznych na Wesołej:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Wesołej i innych ulicach Wesołej:
hydraulik warszawa wesola,
czemu w spłuczce od kibla nie nabiera wody,
zawór napełniający cersanit naprawa,
zmywarka podłączenie do ciepłej wody,
zawór do toalety,
zawór do podłączenia zmywarki i baterii,
hydraulik Ujazdów tanio,
wymiana zawory napelniajacego geberit tece,
cersanit stelaż podtynkowy woda cieknie,
cieknąca muszla klozetowa,
wymiana pływaka w gebericie,
serwis schwab warszawa,
przedłużenie węża zmywarki,
jak działa spłuczka wc,
spłuczka cieknie jak naprawić,
odpływ zlewozmywaka,
jak naprawić spłuczkę wesola.

dzwoń! 737899244
hydraulik wesola opinie

spłuczka cieknie jak naprawić

14-06-2019

„Mój problem był taki, że ciągle spłuczka cieknie Jak naprawić popytałem różnych hydraulików, ale
bez rezultatu. I znalazłem tych facetów w internecie. Świetna obsługa i wszystko, czego mogłem oczekiwać od firmy
hydraulicznej, a nawet więcej. Szybka, bardzo uprzejma, zrobili swoją robotę z moją spłuczką. Myślę, że największe
wrażenie zrobiła na mnie punktualność i dostosowanie się do moich potrzeb. Ja nie wracam z pracy przed 18:00 i
właśnie po tej godzinie hydraulicy przyjechali do mojego domu. Po dokonaniu oględzin wyszli po potrzebne części
do samochodu, których potrzebowali, i wrócili do pracy, pracowali dopóki nie skończyli, do ok. 21:30!!! Nie
spodziewałem się tego!!! Na pewno polecam tą firmę każdemu.”
Arkadiusz wesola
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zmywarka czarna
17-05-2019

„Miałam dobre doświadczenie z tą firmą. Hydraulik był profesjonalny i bardzo dokładny. Moja
nowa, piękna zmywarka czarna jak szafki podłączona. Polecam tę firmę hydrauliczną każdemu.”
Marta wesola
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wymiana baterii zlewozmywakowej
09-04-2019

„Ten hydraulik jest najbardziej miłym hydraulikiem jakiego znam!! Zdołał zaplanować wizytę
natychmiast po moim telefonie. Dostosował się do moich planów. Wymiana baterii zlewozmywakowej zrobiona bez
kłopotów! Gorąco polecam tę firmę!”
Witold warszawa Wesoła
(5/5):
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zmywarka wymiary
22-02-2019

„Bardzo polecam! Niezawodny i uczciwy. Dał mi atrakcyjną cenę i znakomitą obsługę! Nie pasowały
przy montażu zmywarka wymiary, ale sobie poradził. Dziękuję!!!”
Elżbieta wesola
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mechanizm spłukujący do wc
19-01-2019

„Korzystam z usług tylko tego hydraulika do rozwiązywania problemów. Ostatnio wymienił u mnie
mechanizm spłukujący do wc. To super fachowiec i super człowiek!!!! Bardzo mocno polecam!!!”
Liliana wesoła
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mechanizm napełniania spłuczki
15-12-2018

„ Miałem okazję wezwać hydraulika, bardzo oddanego fachowca, żeby wymienił mi mechanizm
napełniania spłuczki. Hydraulik przyszedł wieczorem, po mojej pracy. Dopasował się do mnie idealnie, nie musiałem
brać urlopu. Ciężko pracował do godziny 22.00, aby rozwiązać moje problemy. Super miły facet i rzetelny! Jeśli masz
problemy z hydrauliką, dzwoń do tego faceta!”
Franciszek Warszawa z Wesołej
(5/5):
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cersanit spłuczka
geberit uszczelka zaworu spustowego
syfon do pralki
instalacja pralki
serwis koło
«

‹

1

2

3

›

»

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

Hydraulik Warszawa Wesoła
Warszawska 55, 05-075 Warszawa, mazowieckie

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

Jak naprawić spłuczkę Wesoła
Masz problem jak naprawić spłuczkę GEBERIT Ventus MD KOŁO VIEGA Grohedal CERSANIT? Zadzwoń - naprawimy
spłuczkę.
Polecam hydraulika Wesoła 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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