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TYTUŁ: NAPRAWA ,serwis ROWERÓW WARSZAWA ( lakierowanie, r

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: NaprawaRowerow (.: togloszenie :.)
  Adres: Konstancin
  Miasto: Konstancin
  Województwo: mazowieckie
  Telefon: 607715169
                

OPIS:

UWAGA -TO CO DLA INNYCH JEST NIEMOŻLIWE NAM ZAJMIE TYLKO TROCHĘ WIĘCEJ CZASU
W naszym Warsztacie nie znajdziecie kubków z kawą ale za to pasje i uwielbienie posiadamy profesjonalne narzędzia serwisowe firm
Parktol, Beta.
Usługi wykonujemy w warsztacie lub u klienta CAŁODOBOWO.
Prowadzimy Usługi Specjalistyczne:
- KOMPLEKSOWE PRZEGLĄDY
- składanie rowerów na zamówienie
- naprawa rowerów i ODRESTAUROWYWANIE STARYCH ROWERÓW, przeglądy i
NAPRAWA ROWERÓW TRÓJKOŁOWYCH,
- montaż akcesoriów
- wymiana akcesoriów
- konserwacja, czyszczenie, przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne
- centrowanie i składanie kół
- regulacje oraz PRZERÓBKI NA ZAMÓWIENIE
- NAPRAWY POWYPADKOWE, składanie konstrukcji nietypowych,
- SPAWANIE I NAPRAWA RAM ROWEROWYCH, ALUMINIOWYCH, MAGNEZOWYCH, i z TYTANU itp;
- ustawienie geometrii ramy, techniczne ekspertyzy powypadkowe,
- fachowe doradztwo, NAPRAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

NAPRAWIAMY SPRZĘT FITNESS : Naprawa serwis, rowery treningowe bieżnie , atlasy , trenażery eliptyczne , orbitreki oraz różnego
rodzaju sprzęt fitness.

DOJAZD DO KLIENTA - CAŁY KRAJ
Serwisujemy sprzęt fitness oraz sprzęt rehabilitacyjny z dojazdem do klienta warszawa oraz wyjazdy w Polskę do ustalenia .
Oferujemy kompleksowe naprawy sprzętu, dajemy gwarancje na wykonane usługi , mamy stały dostęp do części , naprawiamy silniki ,
dorabiamy części takie jak osie , wały, zębatki , łączniki , wymiana pasów, płyt nośnych.

Wykonujemy także PRZEGLĄDY oraz KONSERWACJE sprzętu, CO ZAPOBIEGA większym usterkom.
REJON DZIAŁANIA:
KONSTANCIN , JÓZEFOSŁAW , WARSZAWA , GORA KALWARIA , WILANÓW , POWSIN ,
PIASECZNO , PUŁAWSKA , TUROWICE , BEMOWO , BIAŁOŁĘKA , ZĄBKI , ZIELONKA , ŁOMIANKI,
SIERPC , CELESTYNÓW , MAGDALENKA , LESZNOWOLA , URSYNÓW , JULIANÓW , NOWA
IWICZNA, BRUZDOWA

Dojeżdżamy do klienta po sprzęt i odwozimy z wymienionymi podzespołami, przez co oszczędzicie Państwo swój cenny czas.
Kontakt;
www.naprawarowerow.waw.pl
www.serwisrowerowywarszawa.waw.pl
www.przechowalniarowerow.warszawa.pl
Konstancin ul.Mirkowska 48
tel.607715169 lub 785144425
Albertserwis
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
SŁUŻYMY FACHOWĄ POMOCĄ SMARUJEMY ZAWODOWO


