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TYTUŁ: NAPRAWA ROWERÓW I SPRZĘTU FITNESS WARSZAWA KONSTAN

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: naprawa rowerów warszawa konstancin
piaseczno (.: togloszenie :.)
  Adres: warszawa konstancin piaseczno
  Miasto: Warszawa konstancin piase
  Województwo: mazowieckie
  Telefon: 607715169
                

OPIS:

ALBERTSERWIS NAPRAWA ROWERÓW I SPRZĘTU FITNESS WARSZAWA KONSTANCIN PIASECZNO CAŁE MAZOWSZE - DODJAZD
DO KLIENTA

W związku z tegorocznym sezonem rowerowym poświęćmy naszemu jednośladowi odpowiednią ilość uwagi i zapewnijmy mu
odpowiednie przygotowanie do sezonu!
Najlepiej oddać go do przeglądu profesjonalnej firmie, która w odpowiedni sposób zatroszczy się o prawidłowy stan techniczny roweru,
aby jazda rowerem była przyjemna i bezpieczna!
Zapraszamy do zapoznania się z usługami naszego serwisu .

ALBERTSERWIS NAPRAWA ROWERÓW I SPRZĘTU FITNESS WARSZAWA KONSTANCIN PIASECZNO CAŁE MAZOWSZE - DODJAZD
DO KLIENTA.

NASZ SERWIS OFERUJE TAKIE USŁUGI JAK :
ťťť - kompleksowe przeglądy
ťťť - składanie rowerów na zamówienie
ťťť - naprawa rowerów i odrestaurowywanie starych rowerów
ťťť - montaż akcesoriów
ťťť - wymiana akcesoriów
ťťť - konserwacja, czyszczenie, przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne
ťťť - centrowanie i składanie kół
ťťť - regulacje
ťťť - naprawy powypadkowe
ťťť - spawanie i naprawa ram rowerowych alu itp;
ťťť - ustawienie geometrii ramy
ťťť - fachowe doradztwo

Naprawiamy każdy model roweru , naprawiamy także rowery trójkołowe oraz sprzęt fitness.

NAPRAWA SERWIS - ROWERY TRENINGOWE - TRENAŻERY ELIPTYCZNE - ORBITREKI ORAZ RÓŻNEGO RODZAJU MASZYNY
FITNESS.
Oferuje kompleksowe naprawy sprzętu, daje gwarancje na wykonane usługi, mam stały dostęp do części, naprawiam silniki, dorabiam
części takie jak osie, wały, zębatki, łączniki, wymiana pasów, płyt nośnych itp.

ALBERTSERWIS :
ťťť - przyjmujemy nietypowe zlecenia
ťťť - rowerowa pomoc drogowa 24h
ťťť - dojeżdżamy do klienta
ťťť - całodobowe pogotowie rowerowe Konstancin Warszawa Piaseczno Mazwosze - dojazd do klienta

KONTAKT :

telefon : 607 715 169
mail : albertserwis@wp.pl
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Konstancin - Jeziorna
www.naprawarowerow.waw.pl

Rejon działania naszego serwisu to całe województwo mazowieckie (w tym głównie: warszawa, konstancin, piaseczno, góra kalwaria)
ewentualnie wyjazdy w Polskę do ustalenia.
SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY .


