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Pogotowie AGD - serwis i naprawa pralek, zmywarek, kuchenek
http://www.pogotowie-agd.pl

Pogotowie AGD to pogwarancyjny serwis sprzętu AGD wykonujący naprawy pralek, zmywarek, kuchenek i
lodówek. To serwis w którym możecie Państwo zamówić wizytę technika do naprawy pralki, zmywarki,
kuchenki oraz lodówki w dogodnym dla Państwa terminie. Obszar działania to większe miasta w Polsce takie
jak: Kraków, Łódź, Warszawa, Trójmiasto. Po zgłoszeniu usterki informacja o zleceniu przekazywana jest od
razu technikowi który od razu kontaktuje się z klientem w celu ustalenia terminu naprawy sprzętu
AGD.Naprawa pralek Kraków - naprawiamy wszystkie pralki automatyczne na terenie całego Krakowa i
okolic. Specjalizujemy się głównie w naprawach pralek i zmywarek. Pralki każdego rodzaju, ładowane od
góry i od przodu. Przyjedziemy w dogodnym dla klienta terminie. Napraw pralek i zmywarek dokonujemy na
miejscu u klienta. Udzielamy ekspresowych terminów. Pralki i zmywarki to niezbędny sprzęt w każdym
gospodarstwie domowym dlatego dla państwa wygody zadbamy aby każda pralka i zmywarka w Krakowie
działały bez zarzutu. Naprawiamy sprzęt AGD każdego producenta. Nasz serwis naprawia elementy
elektroniczne przez co nie ma potrzeby wymiany drogi modułów, zajmujemy się także naprawami typowo
mechanicznymi - słowem, żadna usterka w pralkach i zmywarkach nie jest nam straszna.Naprawiamy: pralki,
zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne. W zakres naszych usług wchodzi także naprawa podzespołów
elektronicznych - nie wymieniamy modułów na nowe i drogie tylko je naprawiamy. Są nam dobrze znane
sprzęty takich producentów jak: AEG, Amica, Ardo, Ariston, Bauknecht, Beko, Bosch, Brandt, Candy,
Electrolux, Fagor, Gorenje, Hoover, Ignis, Indesit, Mastercook, Mora, Polar, Samsung, Siemens, Whirlpool,
Wrozamet, Zanussi.
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