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zmywarka bosch do zabudowy
Dzisiaj rano przyjechała zamówiona zmywarka bosch do zabudowy. Panowie, ze sklepu niestety nie mogli jej
podłączyć, za krótki wężyk, itd. Nie pozostało nic innego jak poprosić fachowca i tak zjawił się Pan. Tak jestem
zadowolona, tak było tanio, tak było punktualnie! Zgadzam się, ze wszystkimi opiniami o panu i również serdecznie
polecam.
Autor opinii: WANDA WARSZAWA Z MOKOTOWA
Data napisania opinii: 04-04-2016
Średnia ocena (5/5):
Najlepsza: 5
Wszystkich opinii produktu: 1
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Zakres usług hydraulicznych na Mokotowie:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Mokotowie i innych ulicach Mokotowa:
hydraulik warszawa mokotow,
spłuczka grohe wymiana uszczelki,
schwab din p-xi,
zawór napełniający cersanit,
pralka z podłączeniem do ciepłej wody,
wymiana sedesu,
geberit leci woda,
ferro baterie,
przycisk spłuczka schwab,
mieszacz do baterii,
głowica do baterii kuchennej,
spłuczka zawór,
hydraulik Wola tanio,
jak wyregulowac spluczke wc,
hydraulik warszawa gocław bukowskiego,
zawór pływakowy koło,
jak naprawić spłuczkę mokotow.
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kompakt wc koło

08-07-2016

„Hydraulik naprawiał w mojej łazience kompakt wc koło. Naprawa przeprowadzona rzetelnie, z
użyciem oryginalnych części, szybko, czystko i schludnie! Jestem bardzo zadowolona z usługi i polecam w 100%”
Oliwia z warszawy mokotow
(5/5):
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wąż odpływowy do pralki
24-06-2016

„Hydraulik wąż odpływowy do pralki mi podłączyć przyjechał. Bardzo jestem zadowolony! OK
fachowiec, na czas i tani, polecam:)”
Alan z Warszawy na mokotowie
(5/5):
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spłuczka podtynkowa cersanit
12-06-2016

„Zepsuła mi się spłuczka podtynkowa cersanit. Mama załatwiła jakiegoś pana Czesia z osiedla, ale
tylko rozłożył ręce, nie miał narzędzi, anie części, na kilometr widać było, że nic z tego nie będzie. Postanowiłam
sama poszukać i tak trafiłam tutaj. Kulturalny hydraulik załatwił sprawę w tym samym dniu. Miał części zamienne!
Jestem bardzo zadowolona!”
Gabriela Wawa na mokotowie
(5/5):
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węże do zmywarki
20-05-2016

„Odnawiałem moją łazienkę i między innymi potrzebowałem kogoś kto wymieni mi węże do
zmywarki. Sąsiad mi podsunął kontakt do tego hydraulika zaznaczając że nie pożałuję. I faktycznie jestem
zadowolony. Dobry fachowiec!”
Konstanty w Warszawie na mokotowie
(5/5):
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hydraulik Czerniaków tanio
12-05-2016

„Szukacie hydraulik Czerniaków tanio, to już znaleźliście. Konkretny gość, bez owijania w bawełnę,
części oryginale, krótkie terminy, tanio, solidnie - polecam. Mega pozytyw.”
Maksymilian Warszawa Mokotów
(5/5):
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spłuczka podtynkowa koło naprawa
18-04-2016

„Skorzystałam z usług tego fachowca ponieważ potrzebna była mi bardzo szybko spłuczka
podtynkowa koło naprawa. Pan przyjechał jeszcze tego samego dnia. Wykonał naprawę, nie wziął dużo pieniędzy.
Wszystko działa bez zarzutu. Jestem bardzo zadowolona i polecam innym.”
Adrianna W Warszawie z mokotowa
(5/5):
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hydraulik warszawa mokotów
hydraulik Siekierki tanio
budowa spłuczki toaletowej
hydraulik Stegny tanio
zawór napełniający do spłuczki podtynkowej
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Przekaż hydraulikowi, który wykonywał usługę opinię, komentarz. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej.

Hydraulik Warszawa Mokotów
Łowicka 51, 02-535 Warszawa, mazowieckie

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

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