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--- Nhận sửa chữa máy giặt

-----Lắp đặt máy giặt

-----Bảo dưỡng máy giặt

-----mua bán máy giặt cũ đã qua sử dụng

-----Tại các quận trong TP-Hà Nội

LHÊ. Hotline/// 0979 464 875
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Nếu máy giặt của quý khách hư hỏng cần sửa chữa bảo dưỡng, hãy liên hệ ngay với công ty
chúng tôi để được phục vụ tốt nhất, chúng tôi nhận sửa tất cả các loại máy giặt cửa ngang, cửa
trên, Inverter, chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy của các hãng máy giặt nổi tiếng như Electrolux,
Sanyo, Panasonic, Toshiba, Lg, Hitachi, Sam sung, Sharp, Daewoo…Công ty có đầy đủ thiết
bị linh kiện chính hãng, thiết bị kiểm tra hiện đại nhất hiện nay.

HƠN 5000 KHÁCH HÀNG ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

CÒN BẠN THÌ SAO HÃY GỌI CHO CHNGS TÔI. 0979-464-875

----- Chúng tôi chuyên nhận sửa những căn bệnh thường gặp ở máy giặt
như:
Máy giặt có điện vào nhưng máy không chạy.
Máy giặt không giặt tự động.
Máy giặt có giặt nhưng không vắt được.
Máy giặt vắt bị kêu.
Máy giặt vắt bị rung lắc mạnh.
Máy giặt vắt nhưng không khô đồ.
Máy giặt giặt một chiều, giặt được nhưng không vắt được.
Máy giặt vắt được nhưng không giặt được.
Máy giặt bị kêu to khi hoạt động.
Máy giặt giặt không sạch.
Máy giặt bị tràn nước.
Máy giặt bị chảy nước trong gầm máy.
Máy giặt không cấp nước (nước không vào).
Máy giặt không xả nước.
Máy giặt bị liệt bàn phím, phím bấm không được.
Máy giặt bị chạm điện ra ngoài.
Nhận sơn cạp, tân trang làm mới máy giặt bị mục đồng, rỉ sét.
Nhận cạp, vá thùng máy giặt.
Bảo dưỡng, vệ sinh định kỳ máy giặt.
Lắp đặt máy giặt mới và cũ.
Mua máy giặt cũ hỏng giá cao tại hà nội
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Quy tắc làm việc của chúng tôi
Kỹ thuật nhanh nhẹn, tháo vác, có mặt sau 30’ khi khách hàng liên hệ
Tác phong, đồng phục chỉnh tề của công ty
Nhiệt tình, trung thực, uy tín
Làm việc điêu luyện chuyên nghiệp
Kiểm tra đúng bệnh, báo đúng giá
Đưa ra phương án sửa tối ưu, để khách hàng tốn phí thấp nhất. Đặc biết nếu máy hư hỏng
nặng không thể khắc phục tại chỗ thì kỹ thuật sẽ nhận về và có phiếu ghi nhận, thay thế
kinh kiện chính hãng 100% (nếu có). Bảo hành dài hạn tùy theo từng linh kiện (6 – 1
năm), làm việc 24/7 kể cả thứ 7 và chủ nhật
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