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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

-----Tại các quận trong TP-Hà Nội

Cuộc sống của con người ngày càng được tự động hóa. Minh
chứng bằng việc có rất nhiều thiết bị thay thế công việc tay
chân. Ví dụ như máy giặt là thiết bị gia dụng quen thuộc ở các hộ
gia đình.
TrungTâmĐiệnLạnhMiềnBắc24H Nhận sửa chữa các bệnh cửa máy giặt
,pana,sam sung,toshiba,sanyo như sau
;
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- Máy giặt bị mất kết nối với nguồn
- Máy giặt không giặt, không vắt
- Máy giặt thông báo đèn nháy liên tục
- Khi sử dụng, máy giặt phát ra âm thanh lớn, bất thường, rung lắc mạnh
- Máy giặt lỗi không cấp nước, không bơm nước…
- Trên đây là một vài lỗi tiêu biểu, trong quá trình sử dụng, khi phát hiện ra bất kỳ một dấu
hiệu bất thường nào khách hàng nên sử dụng vụ
sửa máy giặt Electrolux của trung tâm
ngay không nên để lâu.
-

Những lưu ý khi lựa chọn trung tâm sửa chữa máy giặt Samsung

Những tiêu chí dưới đây sẽ giúp quý khách đánh giá và chọn được trung tâm sửa máy giặt
samsung uy tín, chất lượng

– Các linh kiện thay thế đều là hàng chính hãng, có xuất xứ rõ ràng.
– Trung tâm có quy trình làm việc rõ ràng
– Giá cả công khai, minh bạch
– Trung tâm có đội ngũ nhân viên kĩ thuật tay nghề cao, trình độ chuyên môn cao, có kĩ
năng xử lí tình huống nhanh nhạy.
– Có chế độ bảo hành dài hạn.
Khi quyết định lựa chọn một trung tâm để sửa chữa, khắc phục các hư hỏng của máy
giặt, quý khách nên đối chiếu với các tiêu chí trên. Trường hợp trung tâm làm việc không
chuyên nghiệp, linh kiện không có tem mác rõ ràng quý khách nên cẩn thận vì đây có thể
là một trung tâm chất lượng kém. Quý khách có thể rơi vào tình cảnh tiền mất, tật mang
khi lựa chọn trung tâm như vậy.

Đâu là trung tâm sửa máy giặt Samsung uy tín tại Hà Nội
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Là một trong những trung tâm đi đầu trong lĩnh vực sữa chữa máy giặt .Điện lạnh miền bắc
24h.com.vn
là một
trong những địa chỉ quen thuộc của nhiều khách hàng Hà Nội mỗi khi gặp các vấn đề về máy
giặt, trong đó có dòng máy giặt Samsung. Rất nhiều khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ của
chúng tôi đều đánh giá cao chất lượng, cách làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc.
Được biết đến là trung tâm đi đầu trong lĩnh vực sửa chữa máy giặt(,.Điện lạnh miền bắc
24h.com.vn
từ lâu đã
là địa chỉ quen thuộc đáng tín cậy của đa số khách hàng tại Hà Nội. Trình độ chuyên
môn của đội ngũ kĩ thuật, cùng với các trang thiết bị hỗ trợ công việc liên tục được
trung tâm nâng cấp nhằm mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Bởi vậy, ngày càng
có nhiều khách hàng biết đến, lựa chọn sử dụng và hài lòng với dịch vụ của trung tâm.

Nhân viên kĩ thuật của trung tâm sẽ giúp quý khách khắc phục từ các lỗi đơn giản đến
phức tạp như: máy giặt không sạch, máy không vào điện, máy phát ra tiếng ồn, rung lắc
mạnh, sửa bo mạch máy giặt Samsung,… Thời gian sưa chữa nhanh chóng, không làm ảnh
hưởng đến lịch trình cũng như công việc của quý khách.

Điện lanh miền bắc 24h luôn đặt lợi ích và quyền lợi của khách hàng lên hàng
đầu:

– Đội ngũ nhân viên kĩ thuật được tuyển chọn kĩ càng, thường xuyên đào tạo nâng cao
nghiệp vụ sẽ giúp quý khách xử lí những hỏng hóc khó sửa nhất.
– Thái độ phục vụ, tư vấn của nhân viên chuyên nghiệp giúp khách hàng luôn thoải mái,
hài lòng.
– Nhanh chóng có mặt và khắc phục lỗi sản phẩm kịp thời
– Thời gian làm việc linh động 24/7 tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày lễ và chủ
nhật.
– Thời gian bảo hành dài hạn
– 100% linh kiện đều là hàng chĩnh hãng, có xuất xứ rõ ràng.
Đối với những lỗi đơn giản có thể tự khắc phục tại nhà,Đ
. iện lạnh miền bắc 24h.com.vn
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Chủ nhật, 28 Tháng 10 2018 17:00 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 21 Tháng 4 2019 23:19

sẽ tư vấn miễn phí cho quý khách giúp quý khách tiết kiệm chi phí sửa chữa. Bên cạnh đó
với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, nhân viên cũng sẽ đưa cho quý khách những lời
khuyên hữu ích giúp quý khách sử dụng máy giặt hiệu quả. Từ đó, tăng tuổi thọ cho
sản phẩm.

== Với tiêu chí: sự hài lòng của quý khách chính là thành công của trung tâm .Điện lạnh
miền bắc 24h.com.vn
luôn không ngừng nỗ lực mang đến dịch vụ hoàn hảo, luôn có trách nhiệm với từng sản
phẩm sửa chữa. Trung tâm luôn mong muốn nhận được sự phản hồi, đóng góp từ quý
khách hàng để ngày càng hoàn thiện, tốt hơn.
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