Επισκευές ηλεκτρικών οικιακών
συσκευών με ποιότητα και
χαμηλό
κόστος
μέσω
του
Συνεταιρισμού μας
Γνωρίζουμε ότι η καθημερινότητα όλων μας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά
από μία απρόσμενη βλάβη στις ηλεκτρικές μας συσκευές. Και βεβαίως σε
συνδυασμό και με την ακρίβεια που πλέον έχει εκτιναχθεί, η μόνη
διέξοδος τις περισσότερες φορές είναι η επισκευή της συσκευής. Πώς
όμως μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι επιλέγουμε το σωστό επαγγελματία,
ο οποίος θα είναι αποτελεσματικός, έντιμος, συνεπής και βεβαίως θα
έχει χαμηλές χρεώσεις Πώς μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα στους
εκατοντάδες επαγγελματίες που εμφανίζονται με μία απλή αναζήτηση στο
διαδίκτυο
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Συνεταιρισμός μας ανέλαβε να καλύψει και αυτήν σας την ανάγκη!
Ήρθαμε σε συμφωνία με εξειδικευμένους τεχνίτες, με πολυετή εμπειρία
και επιτυχημένη σταδιοδρομία, για γενικές επισκευές ηλεκτρικών,
οικιακών συσκευών σε χαμηλό κόστος, αλλά υψηλή ποιότητα!

Επισκευή Οικιακών Συσκευών με αίσθημα ευθύνης, ταχύτητα και
αποτελεσματικότητα. Αξιόπιστοι επαγγελματίες δίπλα σας
Επισκευή Ηλεκτρικών Συσκευών με αίσθημα ευθύνης, σεβασμό στον άνθρωπο
και το περιβάλλον! Η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί την πρώτιστη
επιδίωξη!
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
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καθημερινότητάς μας και σίγουρα η ταλαιπωρία που προκύπτει από μία
βλάβη στο κλιματιστικό μπορεί να είναι ανυπόφορη. Συχνά μάλιστα ίσως
καταλήγετε να εμπιστεύεστε τεχνικούς που δεν έχουν τις κατάλληλες
γνώσεις και εμπειρία. Για αυτό το λόγο Συνεταιρισμός μας, σας παρέχει
αξιόπιστους τεχνικούς επισκευής και συντήρησης κλιματιστικών.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Όλοι γνωρίζουμε ότι το πλυντήριο είναι μια από τις πιο χρήσιμες
οικιακές συσκευές. Πλένουμε τα ρούχα μας σε γρήγορο χρονικό διάστημα
και σε όποια θερμοκρασία επιθυμούμε. Ωστόσο, ακριβώς για αυτό το λόγο
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παρουσιάζουν βλάβες πιο συχνά. Και βεβαίως, λίγες μόνο μέρες χωρίς
πλυντήριο μπορούν να σημάνουν μεγάλο πρόβλημα στην ομαλή πορεία της
καθημερινότητάς μας… Σε αυτήν την κατάσταση χρειάζεται να βρείτε μια

εταιρία τεχνικής υποστήριξης που θα μπορέσει να λύσει τη βλάβη του
πλυντηρίου σας και ο Συνεταιρισμός μας σας την παρέχει!

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Αναλαμβάνουμε να επισκευάσουμε την τηλεόραση σας, για οποιοδήποτε
πρόβλημα παρουσιάσει, χάρη στην τεχνογνωσία και την εμπειρία που
διαθέτουμε. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ
Τα ψυγεία είναι συνήθως οι πιο ακριβές οικιακές συσκευές και
οποιαδήποτε βλάβη είναι απαραίτητο να επιδιορθωθεί άμεσα καθώς υπάρχει
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τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητα. Οι συνεργάτες μας σας παρέχουν
αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς!
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ
Επισκευάζουμε επίσης κάθε ηλεκτρική μικροσυσκευή (π.χ. σίδερο),
πάντοτε μετά από τον απαραίτητο έλεγχο και σε συνεννόηση με τον
πελάτη, αν πράγματι αξίζει να επισκευαστεί.

Δείτε τα κυριότερα πλεονεκτήματα που κάνουν τη διαφορά:

1. Απόλυτη εξειδίκευση προσωπικού.
2. Μεγάλη εμπειρία κάθε τεχνικού πάνω από 20 χρόνια.
3. Ταχύτητα διεκπεραίωσης κάθε περιστατικού απαράμιλλη.
4. Κάθε Ηλεκτρική Συσκευή είναι δική σας περιουσία και ως τέτοια
περιβάλλεται με την απαραίτητη προσοχή.

Γρήγορη ασφαλής και αξιόπιστη επισκευή:
✅Ταχύτητα
✅Ασφάλεια
✅Αποτελεσματικότητα
✅Υψηλότατος Επαγγελματισμός
✅Χαμηλό Κόστος
✅Επισκευές συσκευών σε όλες τις μάρκες

Επιλέξτε λοιπόν το Συνεταιρισμό μας για τις επισκευές των

συσκευών σας και σίγουρα θα κερδίσετε χρήματα και χρόνο!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Συνεταιρισμό
μας:
Τηλ. :
e

–

210 3250692 – 3 – 4 (κα. Δώρα)
mail

:

synergasya@gmail.com

Υ.Γ. Συνάδελφοι, τα στελέχη του Συνεταιρισμού μας
έχουν ήδη ξεκινήσει ένα… μαραθώνιο προσωπικών επαφών
και επικοινωνίας με τα μέλη μας, προκειμένου να σας
ενημερώσουν για τις επωφελείς συνεργασίες του
Συνεταιρισμού μας. Δώστε λίγο χρόνο και την
απαραίτητη προσοχή και να είστε σίγουροι ότι θα
βγείτε κερδισμένοι!

