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Ankara Et�mesgut v�danjör h�zmetler�m�z yoğun olarak talep görüyor. D�ğer f�rmaların aks�ne �şletmem�z %100
garant�l� b�r şek�lde bu h�zmet� sunuyor. Bu nedenle bu �lçem�z�n en çok terc�h ed�len uzman v�danjör f�rmasıyız.
F�rmamızda en kal�tel� v�danjör araçları yer alıyor. Bu kapsamda tüm kanal�zasyon açma çalışmalarımızı r�sks�z
ve prat�k b�r şek�lde gerçekleşt�r�yoruz.

Ankara Et�mesgut V�danjör h�zmet�nde kurumsal b�r k�ml�ğe sah�p olmanın ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz.
F�rmamız bu özell�ğ�yle sektörde l�der b�r konumda yer alıyor. Sıradan v�danjör f�rmalarında yer almayan b�rçok
avantajlara sah�p olduğumuzu ayrıca vurgulamakta fayda görüyoruz. F�rmamız, ç�ft çalışma vard�yası üzer�nden
v�danjör h�zmetler� gerçekleşt�r�yor.

Et�mesgut V�danjör H�zmet�m�z Ned�r?

V�danjör h�zmet�m�z Et�mesgut bölges�nde yer alan tüm kanal�zasyon t�pler�nde boru tıkanması açılmasında
kullandığımız en gözde h�zmet model�m�zd�r. Bu özel h�zmet�m�z sayes�nde boru tıkanması en zorlu olan logarları
dah� b�rkaç saat �ç�nde halled�l�yor.

Profesyonel Et�mesgut v�danjör f�rmamız, kuruluş tar�h� açısından da bu �lçem�z�n en köklü f�rmasıdır. Bu
bakımdan gen�ş referanslar sunuyoruz. Kurumsal web s�tem�z üzer�nden hem telefon ve hem de onl�ne müşter�
destek h�zmetler� sunuyoruz. Bu doğrultuda müşter�ler�m�zle daha kısa süreçler �çer�s�nde buluşuyoruz.

Et�mesgut V�danjör H�zmet�m�z� Neden Terc�h Etmel�s�n�z?

Et�mesgut bölges�nde yaşıyor ve beklent�ler�n�ze h�tap eden b�r Et�mesgut v�danjör f�rması bulamadıysanız
�şletmem�z� sorunsuz b�r şek�lde terc�h edeb�l�rs�n�z. F�rmamız, �nternet dünyasında gördüğünüz bas�t v�danjör
f�rmalarından farklıdır. Gen�ş ve anlaşılır h�zmet konseptler�m�zle tüm beklent�ler�n�ze kusursuz b�r şek�lde
çözümler üret�yoruz. Ac�l v�danjör aracı �sted�ğ�n�zde maks�mum 1-2 saat �çer�s�nde s�zlere ulaşım sağlıyoruz.

İşletmem�z bu alanda en ucuz ve ek ücrets�z f�yat tar�fes� de uyguluyor. Bugün d�ğer v�danjör f�rmalarına
baktığınızda beklent�ler�n�z�n ötes�nde yüksek f�yatlar sunduklarını göreb�l�rs�n�z. Bu kapsamda ekonom�k yönden
zarar etmen�z kaçınılmazdır. F�rmamız bu alanda en d�s�pl�nl� kadrolara sah�pt�r. Yüksek �ş ver�m� �lkes�ne sah�p
olduğumuzu da ayrıca bel�rteb�l�r�z.

Et�mesgut V�danjör H�zmet�m�z�n Avantajları

V�danjör h�zmet�m�z�n avantajları oldukça çoktur. Ekonom�k yönden avantajlı olmanız dışında zamandan da
tasarruf etmen�z mümkündür. Çünkü Et�mesgut v�danjör araçlarımız h�zmet sürec� boyunca herhang�
arızalanmaya maruz kalmaz. Günlük tüm kontroller� doğrudan profesyonel serv�s f�rması tarafından
gerçekleşt�r�l�yor.

V�danjör h�zmet�m�z�n s�zlere sağladığı en öneml� avantajlardan b�r� de hafta sonlarında dah� akt�f olmasıdır.
Kanal tıkanması hafta sonlarında da meydana gel�yor. Bu durumda ac�l v�danjör aracı tem�n etmen�z öneml�d�r.
İşletmem�ze bu süreçte de ulaşab�l�rs�n�z. F�rmamız d�ğer f�rmaların aks�ne Türk�ye Yüksek Kal�te Standartlarını
baz alarak bu h�zmet� sunuyor. Ayrıca kurumsal web sayfamız üzer�nden de h�zmetler�m�z hakkında yen�
müşter�ler�m�ze �se kapsamlı b�r şek�lde ön b�lg�ler aktarıyoruz.

Et�mesgut V�danjör H�zmet�m�zden Hang� Durumda Faydalanab�l�rs�n�z?
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Kanal�zasyonlar konut ve �şletmeler�n yakın mesafes�nde yer alan s�stemlerd�r. Bu s�stemler doğrudan �lg�l�
bölgelerde görev alan resm� beled�ye kurumları tarafından kurulumu gerçekleşt�r�l�r. Dolaysıyla Et�mesgut v�danjör
f�rması olarak logar kurulum ve söküm �şlem� gerçekleşt�rm�yoruz. F�rmamız sadece logar tem�zl�ğ� h�zmet�
sunuyor. Logarlarda b�r�ken p�s katı ve sıvı maddeler�n doğrudan v�danjör aracımızda yer alan hortum s�stem�
üzer�nden aracımıza transfer� gerçekleşt�r�yoruz.

İşletmem�zden logar borusu tıkanması, kanal�zasyon �ç kısmında oluşan maddeler�n alınması g�b� durumlarda
h�zmetler alab�l�rs�n�z. İşletmem�z pek çok v�danjör f�rmalarının aks�ne, gece saatler�nde de h�zmetler sunuyor.
Aracımızda yer alan ışıklandırma s�stemler�m�zle bu zaman d�l�mler�nde de kusursuz b�r şek�lde logarları
açıyoruz.

Et�mesgut V�danjör Garant�l� V�danjör H�zmet�m�z

V�danjör h�zmetler�m�zden güvencel� ve garant�l� olarak faydalanab�l�rs�n�z. İnternet dünyasından h�zmet sunan
b�rçok Et�mesgut v�danjör s�teler�nde bu etkenler yer almaz. Çünkü bu tarz �şletmeler daha çok kazançlar elde
etmey� planlıyorlar. F�rmamız �se bu f�rmalardan farklı olarak kazanç planlamasını en arka sırada bulunduruyor.

M�syon olarak müşter�ler�m�ze sürekl� olarak en kal�tel� ve güven�l�r b�r b�ç�mde h�zmet sunmayı �lke ed�nd�k.
Garant�l� v�danjör h�zmet�m�zle bugün Ankara genel�nden en çok tavs�ye ed�len f�rmalar arasında yer alıyoruz.
Yüksek teknoloj�l� malzemeler�m�zle fert ve çevre sağlığını r�ske atmadan �şlemler�m�z� gerçekleşt�r�yoruz.

Et�mesgut V�danjör Müşter� Memnun�yet�

V�danjör h�zmetler�m�zde en çok d�kkat ett�ğ�m�z ayrıntılar arasında müşter� memnun�yet� yer alıyor. Müşter�ler�m�z
tarafından h�zmetler�m�z hakkında poz�t�f yönde yorum ve öner�ler yapılıyor. Özell�kle sosyal medya kanallarını
�nceled�ğ�n�zde f�rmamız hakkında b�rçok yorumların yapıldığını fark edeb�l�rs�n�z.

V�danjör h�zmetler�m�zde herhang� b�r memnun�yets�zl�k ve kaygı g�b� olumsuz durumlar söz konusu değ�ld�r.
F�rmamız bu alanda, resmî kurumlar tarafından gerçekleşt�r�len prens�pler� baz alarak h�zmetler sunuyor. V�danjör
alanında kend�m�z� sürekl� olarak gel�şt�r�yoruz. Bu kapsamda sadece bugünün değ�l geleceğ�n de en modern
v�danjör f�rması olmayı hedefl�yoruz. Bu b�lg�ler doğrultusunda f�rmamızdan güvenle h�zmet alab�l�rs�n�z.
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