
Awaryjne otwieranie samochodów

Jako pogotowie ślusarskie od wielu lat świadczymy usługę awaryjnego otwierania
samochodów . Profesjonalnie i
bezinwazyjnie wykonujemy otwieranie samochodów, których kluczyki zostały
zatrzaśnięte w stacyjce, wnętrzu samochodu bądź właściciel zgubił kluczyki do swojego
auta.  Ponieważ
zatrzaśnięcie kluczyków często jest efektem pośpiechu związanego na przykład z wyjazdem do
pracy lub na ważne spotkanie, naszym priorytetem jest szybkie i skuteczne działanie związane
z awaryjnym otwieraniem samochodów.

Nasze pogotowie ślusarskie współpracuje z wykształconymi, profesjonalnymi
ślusarzami, którzy posiadają szeroką wiedzę z zakresu systemów zabezpieczeń i
alarmów. Dbamy, aby nasi pracownicy nieustannie poszerzali swoją wiedzę ze względu na
szybki rozwój rozwiązań technologicznych. Podczas szkoleń nasi ślusarze otrzymują nie tylko
wiedzę teoretyczną, jak również i praktyczną, poznając tajniki nowoczesnych technologii.
Wobec tego żadne technologie nie są nam straszne, a każde zlecenie traktujemy poważnie,
podchodząc do każdej usługi z ogromnym zaangażowaniem.

Jako specjaliści wiemy, że zatrzaśnięcie kluczyka w aucie jest dość frustrujące i stresujące. Nie
warto jednak dać ponieść się emocjom: wybijanie szyby w celu dostania się do środka
czy samodzielne próby otwierania auta śrubokrętem czy drutem zrobią więcej szkody niż
pożytku.
Koszty naprawy porysowanej karoserii, wymiany systemu zabezpieczeń w aucie czy wstawienia
szyby często kilkukrotnie przewyższają koszt profesjonalnie wykonanej usługi ślusarskiej.
Wobec tego nie warto silić się na amatorskie próby – zaufaj fachowcom, którzy rozwiążą
problem w kilka chwil, chroniąc Twoje nerwy i oszczędzając Twój czas.

Lata praktyki w branży ślusarskiej nauczyły nas, że klienci potrzebują pomocy w możliwie jak
najszybszym czasie – zwłaszcza, jeśli chodzi o usługi związane z awaryjnym otwieraniem
drzwi . Dlatego
zdecydowaliśmy się na ciągły system pracy. 
Pracujemy 24 godziny na dobę, przez cały tydzień.
Dzięki temu mamy pewność, że jesteśmy do Państwa dyspozycji zawsze, kiedy potrzebują
Państwo pomocy profesjonalnego ślusarza.

 Nasi ślusarze oprócz usługi awaryjnego otwierania zamków  prowadzą serwis i
konserwację zamków, również tych samochodowych.
Pracujemy zarówno na zamkach znanych firm zabezpieczeniowych i samochodowych, jak i na
tych mniej popularnych, a wręcz niszowych.

 Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Jesteśmy szczęśliwi, że
mogliśmy pomóc już setkom osób. Jeżeli chcą dołączyć Państwo do grona zadowolonych

 1 / 2

awaryjne-otwieranie-drzwi-wroclaw.html
awaryjne-otwieranie-drzwi-wroclaw.html
awaryjne-otwieranie-katowice.html
awaryjne-otwieranie-katowice.html
awaryjne-otwieranie-gdynia.html


Awaryjne otwieranie samochodów

klientów, serdecznie zapraszamy do kontaktu - 
600-777-001

  Wykonujemy takie usługi jak:  -  otwieranie zamków
-  serwis zamka Gerda i Mottura
-  dorabianie kluczy
-  montaż i wymianę zamków
oraz inne  usługi ślusarskie     
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