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TrungTâmĐiệnLạnhMiềnBắc24H Gọi dịch vụ sửa tủ lạnh tại nhà ở
Hà Nội chỉ 30 phút có thợ tới, cam kết 100% không chặt chém hay
móc túi khách hàng dù chỉ 1000đ
TrungTâmĐiệnLạnhMiềnBắc24H(www.dienlanhmienbac24h.com.vn

--- Nhận sửa chữa tủ lạnh

-----Lắp đặt tủ lạnh

-----Bảo dưỡng bảo dưỡng

-----Nạp gas tủ lạnh

-----Tại các quận trong thành phố hà nội

Hotline .0979-464-875
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Dấu hiệu cần gọi thợ sửa tủ lạnh ngay
-

Tủ lạnh yếu lạnh
Tủ lạnh phát ra tiếng ồn lớn
Tủ lạnh bị tắt âm
Hệ thống lạnh không hoạt động đúng
Dàn nóng chỉ hơi nóng
Thời gian làm lạnh kéo dài
Đèn sáng nhưng tủ lạnh không chạy
Có tiếng gõ nhẹ bên trong block
Có hiện tượng đọng sương bên ngoài
Cửa tủ bị chênh hay vỏ tủ không kín
Sê vỏ tủ thấy lạnh, trên vỏ tủ có hiện tượng đọng sương
Nếu để lâu đá có thể bám ra phía ngoài vỏ nhựa của ngăn đá

Lý do 8/10 khách hàng Hà Nội chọn sửa tủ lạnh tại đây?
Tại Hà Nội việc tìm một đơn vị chuyên sửa tủ lạnh tại nhà dễ như ăn kẹo, nhưng để tìm một
đơn vị uy tín và chất lượng thì lại không hề đơn giản. Dưới đây là một số yếu tố để đánh giá một
trung tâm sửa chữa tủ lạnh tốt mà hiện chúng tôi đang sở hữu.
1. Có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lĩnh vực điện lạnh cụ thể ở đây là tủ lạnh.
2. Có quy mô lớn và đội ngũ thợ tay nghề cao, có thể đáp ứng được nhu cầu của tất cả các
khách hàng có nhu cầu sửa tủ lạnh tại Hà Nội chỉ sau 30 phút gọi điện.
3. Giá rẻ, cam kết 100% không chặt chém khách hàng dù chỉ 1000đ (nếu quý khách phát
hiện thợ nào có hành vi này vui lòng gọi ngay và để được nhận quà.
4. Linh kiện và phụ kiện thay thế đảm bảo chính hãng và giấy tờ bảo hành đầy đủ từ A – Z.
5. Chỉ phải thanh toán khi tủ lạnh hoạt động lại bình thường, thanh toán theo hóa đơn.

Dịch vụ sửa chữa tủ lạnh tại nhà Hà Nội tốt nhất hiện nay
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Quy trình sửa tủ lạnh tại nhà Hà Nội từ A – Z
1. Tiếp nhân thông tin yêu cần cần sửa chữa tủ lạnh tại các gia đình, cơ quan công sở
2. Thợ sẽ có mặt tại nhà sau 15 phút và tìm hiểu nguyên nhân gây nên hư hỏng của tủ lạnh
3. Báo với khách hàng nguyên nhân gây hư hỏng, phương pháp xử lý tiết kiệm nhất mà đem
lại hiệu quả cao.
4. Khách hàng đồng ý với phương pháp sửa tủ lạnh thì thợ sẽ tiến hành khắc phục sự cố của
tủ lạnh
5. Vận hành lại tủ lạnh đảm bảo tủ đã vận hành tốt và bàn giao cho khách hàng.
6. Hướng dẫn khách hàng cách sử dụng tủ lạnh tốt hơn và viết giấy bảo hành.
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