
Copyright Muku.pl 1 of 1

TYTUŁ: ROWERY Warszawa Konstancin : Serwis - Naprawa - Pr

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: SERWIS ROWERÓW WARSZAWA (.:
togloszenie :.)
  Adres: WARSZAWA KONSTANCIN
  Miasto: Warszawa
  Województwo: mazowieckie
  Telefon: 607715169
                

OPIS:

Albert Młynarczyk z Konstancina - Jeziorny Albertserwis założył
firmę pogotowie dla dwóch kółek.
Jeździ do pracy o każdej porze dnia i nocy.
Wystarczy do niego zadzwonić, by zjawił się nawet w środku lasu.
Całodobowe Pogotowie Rowerowe to jego pomysł.
A firma intensywnie się rozwija .
Naprawianie rowerów to dla mnie nie tylko praca, ale przede wszystkim sposób na życie i pasja, mówi Albert Młynarczyk.
Dzięki temu mogę robić to, co lubię, 24 godz. na dobę i w ogóle mnie to nie męczy dodaje.
Albert założył Całodobowe Pogotowie Rowerowe kilka lat temu.
Naprawia dwa kółka praktycznie non stop.
Jeśli klient chce, przyjedzie wszędzie o każdej porze.
Składak z warsztatem.
Dziennie robię około 150 km.
Jeżdżę na rowerze, który sam zrobiłem, dzięki temu mieszczą mi się na nim niezbędne do pracy narzędzia , mówi.
Dwa tygodnie temu zamontowałem w nim silnik od kosiarki.
Teraz jest to jakby motorower i mogę więcej i szybciej jeździć.
Albert dzięki swojemu pomysłowi na życie nieraz uratował swoim klientom skórę.
Zdarzało się, że jechał o godz. drugiej w nocy na leśną polanę, gdzie urządzano ognisko. Powód? Dziura w dętce czy połamane szprychy.
Takie naprawy robię od ręki, żeby klient od razu mógł jechać , zapewnia.
Jeśli tak się nie da, natychmiast holuję rower w umówione miejsce.
Mimo że Albert mieszka w Konstancinie Jeziornie, pracuje w sporej części woj. mazowieckiego.
Jeździ do Warszawy, Góry Kalwarii czy Czerska , Józefosławia, dojazd do klienta jest gratis, a naprawy nie są drogie.
Wymiana dętki (materiał i robocizna) kosztuje 30 zł. Ceny są takie same o każdej porze.
Zimą też sobie radzi.
Albert zrobi wszystko z każdym rowerem.
Wystarczy zadzwonić pod nr 607-715-169 i się umówić.
Natomiast w zimę, kiedy rowerzystów jest mniej, prowadzi serwis sprzętu fitness, oraz sprzętu rehabilitacyjnego.
Sam jednak nie rezygnuje z jazdy na rowerze .
W tej chwili jeździ samochodami technicznie wyposażonymi w części i narzędzia niezbędne żeby służyć pomocą dla rowerzystów.
Zapraszamy na stronę :
www.naprawarowerow.waw.pl
Przechowalnia rowerów
www.przechowalniarowerow.warszawa.pl
Telefon :
607-715-169


