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Trung tâm điện lạnh miền bắc24h (www.dienlanhmienbac24h.com.vn)

=-------Với đội ngũ nhân viên hùng hậu, cùng với các cơ sở được trải dài khắp thành phố Hà
Nội. Nên mọi dịch vụ

---------sửa chữa điều hòa

--------------tủ lạnh

------------máy giặt

------------lò vi sóng...

----- Trung tâm luôn luôn đảm bảo là nhanh nhất Hà Nội. Không chỉ đảm bảo về thời gian mà
chất lượng sửa chữa cũng tốt nhất, giá cả hợp lý.
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Chúng tôi nhận sửa chữa điều hòa, tủ lạnh, máy giặt tất cả các quận huyện trên địa bàn thành
phố Hà Nội: Hoàng Mai, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông,
Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Thanh Trì, Long Biên, Gia Lâm. Với phương châm Uy Tín-Chất
Lượng đặt lên hàng đầu nên quý khách sẽ hài lòng khi sử dụng dịch vụ của trung tâm.

Hotline .0979-464-875

www.dienlanhmienbac24h.com.vn

Cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, nhiệt tình, chu đáo trong công
việc sẽ giải quyết mọi sự cố mà bạn đang gặp phải.

Sửa chữa điều hòa: Sửa điều hòa không mát, kém lạnh, có tiếng ồn, không chạy, chạy một lúc
lại ngắt, không nhận tín hiệu, quạt không chạy, hỏng block, thay tụ, nạp gas...

Sửa tủ lạnh: Sửa tủ lạnh kém lạnh, không đóng đá, thủng dàn, cháy block, hỏng rơle thời gian,
quạt không chạy, đèn không sáng...

Sửa máy giặt: Sửa máy giặt lỗi nguồn, không vắt, vắt không khô, không cấp nước, mơ tơ không
quay, giặt chưa hết chu trình báo lỗi, hỏng mạch điều khiển...

Sửa lò vi sóng: Sửa lò vi sóng không nóng, không phóng được điện từ, cháy biến áp, hỏng cầu
trì, không nướng được...

Sửa bình nóng lạnh: Sửa bình nóng lạnh sáng đèn nhứng nước không nóng, không sáng đèn
binh vẫn không nóng, hỏng rơle, thanh đốt nóng( mai so), dò điện ra ngoài...

Ngoài sửa chữa trung tâm còn nhận lắp đặt, bảo dưỡng định kỳ cho điều hòa, tủ lạnh, máy giặt,
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bình nóng lạnh...Thu mua, thanh lý tất cả thiết bị điện tử, điện máy cũ đã qua sử dụng.

Mọi chi tiết xin liện hệ bộ phận chuyên trách kỹ thuật của trung tâm:

Hotline: 0979464875-0911464875

Chúng tôi xin cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ củatrung tâm điện
lạnh miền bắc 24h
thời gian qua.
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