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Публикуваме пълния текст от мнение на наш клиент, използващ 10г. душ кабина от Емир
ЕООД
Сърдечно благодарим за пожеланията и доверието което ни гласувате!
Вижте повече ...

  

  Вече 10 години с моето семейство използваме душ кабина, монтирана през далечната
2004г. от Емир ЕООД. Разполагахме с ограничено пространство и благодарение на екипа
на фирмата ни бе произведена кабина по наш размер и вкус. Сега след 10г.
освежавайки останалата част от нашата баня, решихме отново да се обърнем отново към
ф-ма Емир и сме безкрайно щастливи от факта, че след толкова години сме посрещнати
отново с щедра доза почит и внимание. Промените които решихме да направим бяха
по-скоро козметични, но за наше голямо задоволство ни бе отделено необходимото
внимание, при което споделихме нашите желания и бъдещи идеи. След като
декларирахме нашето желание за оглед, бяхме посетени почти веднага от млади и
компетентни представители на монтажната група. Въпреки нашите очаквания за
изненада относно безплатната услуга по консултация на място, всичките ни съмнения се
оказаха неоснователни след като екипа си замина от нашия дом, оставяйки в нас
чувството че и този път всичко ще бъде така, както го желаем. Точно след седмица бяхме
потърсени отново с цел уговорка за взаимно удобен час за посещение, при което същите
симпатични млади хора, подмениха всички ролки и долните релси на подвижните врати,
като не ни отказаха в допълнение да изчистят и подменят изцяло силиконовото
уплътнение на нашата душ кабина. 
Чрез тази публикация, изказваме своята признателност и нашето голямо Благодаря на
целия екип, за уважението, професионализма и вниманието с което ни дарихте.
Спокойни и щастливи сме от факта, че във Ваше лице имаме приятели на които можем да
разчитаме! 
Благодарим Ви!
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