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Trung tâm điện lạnh miền bắc 24h xin kính chào quý khách!

Hiện nay máy điều hòa không khí đã trở lên rất quen thuộc với chúng ta,cùng với đó là sự
phát triển mạnh mẽ của các trung tâm,công ty và các cửa hàng dịch vụ sửa chữa điều hòa tư
nhân để đáp ứng nhu cầu đông đảo của khách hàng sử dụng các thiết bị điện lạnh ( điều
hòa,tủ lạnh,máy giặt…).
Việt Nam thuộc miền khí hậu nhiệt đới gió mùa nên vào mùa hè
thời tiết rất khắc nhiệt nắng nóng,oi bức.Máy điều hòa luôn làm việc với công suất quá mức so
với tiêu chuẩn mà nhà sản xuất đưa ra nên chuyện xẩy ra trục trặc,hỏng hóc và không thể tránh
khỏi việc gọi thợ
sửa điều hòa
.Theo điều tra của trung tâm chúng tôi lượng máy điều hòa cần được sửa chữa tăng lên rất
nhiều trong những năm gần đây. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ và rộng khắp của công nghệ thông
tin nên nguồn tiếp cận dịch vụ sửa chữa điều hòa rất nhiều và nhanh chóng.Trong số vô vàn
trung tâm,công ty,cửa hàng
dịch vụ sửa chữa điều hòa tại Hà Nội
như vậy bạn rất khó lựa chọn cho mình một một dịch vụ
tốt
nhất.Chúng tôi với những người cùng hoạt động trong lĩnh vực này xin đưa ra lời khuyên cho bạn
đọc.Ban nên tìm hiểu kỹ về năng lực cũng như chất lượng phục vụ của trung tâm mà cần sự trợ
giúp của họ.

Lấy phương châm phát triển của trung tâm uy tín-chất lượng.Chúng tôi với đội ngũ kỹ
sư,chuyên viên kỹ thuật giỏi,chuyên nghiệp không ngừng học hỏi sẽ đem đến cho khách hàng
một dịch vụ hoàn hảo nhất.

Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp
-

Sửa chữa điều hòa
Lắp đặt điều hòa cục bộ
Bảo dưỡng điều hòa
Nạp gas điều hòa

- Mua,bán điều hòa cũ mới
- Tư vấn thiết kế,lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm
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Trung tâm điện lạnh miền bắc chúng tôi với bề dầy hoạt động lâu năm trong lĩnh vực điện lạnh
nên mỗi gói dịch vụ luôn tạo sự tin tưởng khách hàng.Sự hài lòng của bạn bạn là sự phát triển
của trung tâm.Đã có rất nhiều khách hàng đến sử dụng dịch vụ của chúng tôi và tất cả họ đều
nói rằng “ Đây là nơi chúng tôi cần,nơi chúng tôi đặt niềm tin”. Khi các bạn đến với chúng
tôi,chúng tôi luôn luôn lắng nghe các bạn cần gì và bạn sẽ nhận được sự tư vấn tốt nhất về điều
bạn muốn hay sự cố bạn đang gặp phải.Hãy đặt niềm tin vào chúng tôi và không phải lo lắng gì
cả, chúng tôi sẽ giải quyết cho bạn bởi sự chuyên nghiệp-chất lượng-giá cả hợp lý ngay tại
trung tâm Hà Nội.

Sửa điều hòa chạy nhưng không mát.

Sửa điều hòa không nhận tín hiệu

Sửa điều hòa mặt lanh chạy nhưng không mát

Sửa điều hòa mặt nóng chạy nhưng không mát

Sửa điều hòa chạy có tiếng ồn

Sửa điều hòa máy nén(block )hỏng

Sửa điều hòa kém lạnh

Sửa điều hòa chảy nước

Sửa điều hòa nhiều lỗi khác
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…………….

Trung tâm điện lạnh miền bắc 24h với rất nhiều cơ sở trải khắp Hà Nội sẽ đáp ứng cho bạn
một dịch vụ
sửa điều hòa nhanh nhất mà các trung tâm khác khó có thể đáp ứng được.

-Văn phòng đại diện: Số 12 liền kề 15khu 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.
Hotline:0984 353 121
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-Cơ sở 2: Số 44D ngõ 179 Nguyễn Thị Định-Cầu Giấy-Hà Nội.
Hotline:01678 280 009

-Cơ sở 3: Số 65 ngõ 139 Thái Hà-Đống Đa-Hà Nội.
Hotline:0911464875

-Cơ sở 4: 81 Lý Nam Đế-Hà Nội.
Hotline: 0984353121

Cùng với mục tiêu phát triển của trung tâm là đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.Chúng
tôi cam kết chất lượng dịch vụ sửa chữa điều hòa tại nhà tốt nhất,sản phẩm chính hãng,
bảo hành lâu dài
.

Những gói dịch vụ lắp đặt,bảo dưỡng,nạp gas với số lượng nhiều có nhiều ưu đãi lớn.

Khi cuộc gọi đến với chúng tôi mọi sự cố của quý khách sẽ được khăc phục ngay lập tứcquý
khách không phải chờ đợi lâu
.Chúng tôi sẽ tiếp nhận mọi yêu cầu của khách
24/24.T
ư vấn
cách sử dụng điều hòa cũng
như thắc mắc của khách hàng
về
sự cố điều hòa
.Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp chúng tôi nhanh chóng đưa ra nguyên nhân và cách khắc
phục.Tận tình hướng dẫn quý khách khắc phục nh
ững sự cố đơn giản.Sự hài lòng của quý khách là niềm vui trung tâm chúng tôi.

Các bạn có thể tham khảo những bài viết khác chuyên sâu hơn về điều hòa tại website của
chúng tôi
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Chi tiết website: http://dienlanhmienbac24h.com

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi!
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Trung tâm điện lạnh miền bắc 24h xin kính chào quý khách!

Hiện nay máy điều hòa không khí đã trở lên rất quen thuộc với chúng ta,cùng với đó là sự
phát triển mạnh mẽ của các trung tâm,công ty và các cửa hàng dịch vụsửa chữa điều hòa tư
nhân để đáp ứng nhu cầu đông đảo của khách hàng sử dụng các thiết bị điện lạnh ( điều
hòa,tủ lạnh,máy giặt…).

Việt Nam thuộc miền khí hậu nhiệt đới lên vào mùa hè thời tiết rất khắc nhiệt nắng nóng,oi
bức.Máy điều hòa luôn làm việc với công suất quá mức so với tiêu chuẩn mà nhà sản xuất đưa
ra nên chuyện xẩy ra trục trặc,hỏng hóc và không thể tránh khỏi việc gọi thợ sửa điều hòa.Theo
điều tra của trung tâm chúng tôi lượng máy điều hòa cần được sửa chữa tăng lên rất nhiều trong
những năm gần đây. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ và rộng khắp của công nghệ thông tin nên
nguồn tiếp cận dịch vụ sửa chữa điều hòa rất nhiều và nhanh chóng.Trong số vô vàn trung
tâm,công ty,cửa hàng dịch vụ sửa chữa điều hòa tại Hà Nội như vậy bạn rất khó lựa chọn cho
mình một một dịch vụ tốt nhất.Chúng tôi với những người cùng hoạt động trong lĩnh vực này xin
đưa ra lời khuyên cho bạn đọc.Ban nên tìm hiểu kỹ về năng lực cũng như chất lượng phục vụ
của trung tâm mà cần sự trợ giúp của họ.

Lấy phương châm phát triển của trung tâm uy tín-chất lượng.Chúng tôi với đội ngũ kỹ sư,chuyên
viên kỹ thuật giỏi,chuyên nghiệp không ngừng học hỏi sẽ đem đến cho khách hàng một dịch vụ
hoàn hảo nhất.

Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp

THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM

MUA ĐIỀU HÒA

A
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LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM

BẢO DƯỠNG ĐIỀU HÒA

BÁN ĐIỀU HÒA

BÁN ĐIỀU HÒA

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA CỤC BỘ

CBBBBCỤCCUC

NẠP GAS ĐIỀU HÒA

SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA
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Trung tâm điện lạnh miền bắc chúng tôi với bề dầy hoạt động lâu năm trong lĩnh vực
điện lạnh nên mỗi gói dịch vụ luôn tạo sự tin tưởng khách hàng.Sự hài lòng của bạn bạn là sự
phát triển của trung tâm.Đã có rất nhiều khách hàng đến sử dụng dịch vụ của chúng tôi và tất
cả họ đều nói rằng “ Đây là nơi chúng tôi cần,nơi chúng tôi đặt niềm tin”. Khi các bạn đến với
chúng tôi,chúng tôi luôn luôn lắng nghe các bạn cần gì và bạn sẽ nhận được sự tư vấn tốt nhất
về điều bạn muốn hay sự cố bạn đang gặp phải.Hãy đặt niềm tin vào chúng tôi và không phải lo
lắng gì cả, chúng tôi sẽ giải quyết cho bạn bởi sự chuyên nghiệp-chất lượng-giá cả hợp lý
ngay tại trung tâm Hà Nội.

Sửa điều hòa chạy nhưng không mát.

Sửa điều hòa không nhận tín hiệu

Sửa điều hòa mặt lanh chạy nhưng không mát

Sửa điều hòa mặt nóng chạy nhưng không mát

Sửa điều hòa chạy có tiếng ồn
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Sửa điều hòa máy nén(block )hỏng

Sửa điều hòa kém lạnh

Sửa điều hòa chảy nước

Sửa điều hòa nhiều lỗi khác

…………….

Trung tâm điện lạnh miền bắc 24h với rất nhiều cơ sở trải khắp Hà Nội sẽ đáp ứng cho bạn
một dịch vụ
sửa điều hòa nhanh nhất mà các trung tâm khác khó có thể đáp ứng được.

Văn phòng đại diện: Số 12 liền kề 15khu 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. Hotline:0984 353 121

·

Cơ sở 2: Số 44D ngõ 179 Nguyễn Thị Định-Cầu Giấy-Hà Nội. 01262222328

·

Cơ sở 3: Số 65 ngõ 139 Thái Hà-Đống Đa-Hà Nội. Hotline:0911464875
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·

Cơ sở 4: 81 Lý Nam Đế-Hà Nội. Hotline: 0984353121

Cùng với mục tiêu phát triển của trung tâm là đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.Chúng tôi
cam kết chất lượng dịch vụ sửa chữađiều hòa tốt nhất,sản phẩm chính hãng,bảo hành lâu dài.

Những gói dịch vụ lắp đặt,bảo dưỡng,nạp gas với số lượng nhiều có nhiều ưu đãi lớn.

Khi cuộc gọi đến với chúng tôi mọi sự cố của quý khách sẽ được khăc phục ngay lập tức
quý khách không phải chờ đợi lâu
.Chúng tôi sẽ tiếp nhận mọi yêu cầu của khách
24/24.T
ư vấn
cách sử dụng điều hòa cũng
như thắc mắc của khách hàng
về sự cố điều hòa
.Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp chúng tôi nhanh chóng đưa ra nguyên nhân và cách khắc
phục.Tận tình hướng dẫn quý khách khắc phục nh
ững sự cố đơn giản.Sự hài lòng của quý khách là niềm vui trung tâm chúng tôi.

Các bạn có thể tham khảo những bài viết khác chuyên sâu hơn về điều hòa tại website của
chúng tôi

Chi tiết website: http://dienlanhmienbac24h.com

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi!
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