Pentru cei in cautare de electrician autorizat Garea este
solutia
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Serviciile oferite de Garea sunt destinate atat proprietatilor private, cat si
spatiilor comerciale si birourilor.

garea.ro
Sunt diverse situatii in care avem nevoie de ajutorul unui electrician profesionist. Fie
atunci cand avem probleme cu instalatia electrica, fie atunci cand dorim sa o refacem
ajungem sa apelam la diverse firme din domeniu. Insa uneori avem parte de servicii
neprofesioniste. Ideal ar fi sa mergem pe recomandari de la cunostinte si sa alegem
varianta mai sigura.
O recomandare in acest sens este Garea - societatea care pune la dispozitia celor
interesati servicii ce tin de instalatiile electrice, valabile pentru Bucuresti si zonele
limitrofe ale judetului Ilfov.
Avantajul principal este profesionalismul cu care lucreaza personalul specializat si
perfectionat in domeniu. In cadrul societatii exista 6 echipe de electricieni autorizati
care isi pun la dispozitie serviciile de calitate si lucreaza in regim non-stop. In acest
fel, indiferent la orice ora din zi sau din noapte ar aparea vreo problema la nivelul
instalatiei electrice si le sunt solicitate serviciile, acestia se pot deplasa la domiciliul
sau la sediul societatii respective.

Servicii oferite de Garea
Pe site-ul oficial Garea - garea.ro - regasim o lista a serviciilor ce sunt puse la
dispozitia clientilor si anume:
Interventii electrice;
Montaj de prize si intrerupatoare;
Schimbarea tabloului electric;
Reparatii electrice valabile pentru Bucuresti si zonele limitrofe ale judetului Ilfov;
Executarea de instalatii electrice pentru apartamente, spatii comerciale si industriale;
Mentenanta pentru sistemele electrice noi, dar si vechi.
Cei ce au nevoie de un electrician autorizat, la orice ora, pot apela cu incredere la
Garea. Trebuie doar sa contacteze telefonic societatea si o echipa de electricieni se va
deplasa la locul indicat pentru a rezolva problemele. Serviciile sunt de fiecare data la
standarde de top si nu vor necesita alte interventii ulterioare.
Pentru fiecare lucrare executata beneficiem de preturi transparente, corecte, fara alte
adaosuri ulterioare. Punctualitatea, seriozitatea si garantia oferita sunt alte cateva
avantaje pe care le avem daca alegem sa apelam la serviciile acestei societati.
Avand toate avantajele de partea noastra, nu vom mai colabora cu alte firme din
domeniu. De fiecare data cand vom avea nevoie de ajutor, il vom primi de la Garea.
Informatii suplimentare despre fiecare serviciu in parte regasim pe site-ul oficial.
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