Sửa máy giặt tại Hà Nội uy tín-chất lượng-bảo hành dài hạn
Viết bởi Thành Công
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Trung tâm điện lạnh miền bắc 24h một trung tâm sửa máy giặt tại Hà Nộihàng
đầu về sửa máy giặt, với chất lượng phục vụ tốt nhất hiện nay. Trên địa bàn thành phố Hà
Nội có rất nhiều trung tâm sửa máy giặt mới mọc lên với trình độ chuyên môn cũng như
chất lượng phục vụ rất kém.
Trung tâm điện lạnh miền bắc 24h
chúng tôi với bề dày kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực điều hòa,máy giặt,tủ lạnh. Chúng
tôi sẵn sàng khắc phục mọi sự cố xảy ra với máy giặt nhà bạn.

Hotline; 0979-464-875

TrungTâmĐiệnLạnhMiềnBắc24H(www.dienlanhmienbac24h.com.vn

--- Nhận sửa chữa máy giặt

-----Lắp đặt máy giặt

-----Bảo dưỡng máy giặt

-----mua bán máy giặt cũ đã qua sử dụng
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-----Tại các quận trong TP-Hà Nội

Với dịch vụ sửa máy giặt tại Hà Nội nhanh nhất, bạn chỉ cần gọi0979464875 là
nhân viên có mặt ngay sau 29 phút. Quý khách đảm bảo sẽ hài lòng với dịch vụ sửa
chữa của chúng tôi.

Dịch vụ về sửa máy giặt của trung tâm.
Sửa máy giặt elextrolux
Sửa máy giặt Panasonic
Sửa máy giặt LG
Sửa máy giặt Samsung
Sửa máy giặt Hitachi
Sửa máy giặt Sanyo
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Sửa máy giặt Toshiba
Sửa máy giặt cửa đứng và cửa ngang của tất cả các hãng.
Sửa chữa máy giặt tại nhà chuyên nghiệp-nhanh gọn,uy tín-chất lượng, giá rẻ-bảo
hành dài hạn. Sửa máy giặt không chạy,mất nguồn,không vắt,lỗi bo mạch,sửa máy giặt
chạy rung,kêu to...

Chúng tôi cam kết với khách hàng tất cả mọi linh kiện thay thế hoàn toàn là mới, chính
hãng 100%

Dịch vụ bảo dưỡng máy giặt.
Bảo dưỡng tất cả các loại máy giặt trên địa bàn Hà Nội
Quy trình bảo dưỡng máy giặt
Bảo trì tất cả hệ thống dây điện nguồn vào máy,phích cắm
Vệ sinh lồng máy giặt
Tra dầu mỡ cho hệ thống thụt,lo so,mơ tơ của máy giặt
Cân chỉnh,căng dây culoa, siết lại ốc vít chắc chắn
Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống mạch và nút điều khiển trên bộ vi sử lý của máy giặt

Trung tâm thực thi cam kết các gói dịch vụ như sau:

Về sửa chữa : Thay thế cho khách hàng các linh kiên chính hãng,đảm bảo sự nguyên vẹn
sản phẩm của khách .

Về lắp đặt :Tuân thủ kỹ thuật lắp đặt do nhà sản xuất đưa ra,đảm bảo tính thẩm mỹ,tinh an
toàn cho người sư dụng.
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Về bảo dưỡng : Bảo dưỡng theo đúng quy trình với các thiết bị chuyên dụng mà các
chuyên gia đưa ra đối với mỗi loại thiết bị điện tử điện lạnh.

Về giá cả : Áp dụng chung cho tất cả mọi khách hàng theo một modem nhất định của
trung tâm.Mọi dịch vụ đều đảm bảo chất lượng,giá cả luôn thấp nhất so với thi trường.

Về bảo hành : Chúng tôi luôn bảo hành cho tất cả các loại dich vụ mà trung tâm đã làm và
thay thế cho quý khách hàng.

Trung tâm điện lạnh miền bắc 24h có rất nhiều cơ sở trải khắp trên địa bàn hà nội.Quý khách
xin vui lòng liện hệ địa chỉ gần nhất để được phục vụ nhanh nhất.

Trung tâm điên lạnh miền bắc 24h

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH MINH ANH

Trụ sở chính :

Số 12 liền kề 15 khu đô thị Xa La - Hà Đông - Hà Nội

Hotline : 0979.464.875

Cơ sở 1: số 39 - tổ 30 - Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
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Hotline : 0911.464.875

Cơ sở 2: số 44D ngõ 179 - Nguyễn Thị Định - Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline : 0984.353.121

Cở sở 3: số 65 ngõ 139 - Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

Hotline : 01678.280.009

Cơ sở 4: số 81 - Lý Nam Đế - Hà Nội

Hotline : 0979.464.875

Email:
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