Ankara'nın Keçiören, Çankaya, Altındağ, Yenimahalle,
Çubuk, Etimesgut, Mamak, Pursaklar ilçelerinde
Bireysel ve Merkezi Uydu, Çanak Anten sistemleri,
Güvenlik ve Alarm sistemleri, Akıllı ev ve Audio
Görüntülü diyafon sistemleri,
alanlarında faaliyet göstermekteyiz.
Çanak anten, uydu alıcısı arıza ve tamiri, uydu, çanak anten montajı
ve ayarı, uydu kurulumu ve frekans güncelleme, çanak montajı ve ayarı,
çanak anten ayarı, çiftli ve çoklu Lnb montajı, Lnb değişimi,
merkezi uydu sistemleri kurulum ve montajı, apartman ve site uydu
sistemleri kurulum hizmetleri vermekteyiz.
Uydu cihazınızdan receiverden en yüksek performansı almanız
için tüm işlemleri yapmaktayız. Daima güler yüzlü hizmetimizle yüksek
müşteri memnuniyeti hedeflemekte ve ‘’Profesyonel servis, müşteri dostu’’
sloganımızla müşteri odaklı çalışmaktayız. Uzman personellerimiz
güvenlik kamerası montaj ve tamiri, güvenlik kamerası ayar,
yer değiştirme ve kurulumu, Audio, Netelsan marka diyafon sistemleri
tamir ve montajı ihtiyaçlarınızda çözüm ortağınız olmaktayız.
İşlerinizi ekonomik fiyat garantisi altında yapmakta ve söz
verdiğimiz sürede teslim etmekteyiz.
Duvara Plazma LCD TV montaj ve sökme, Plazma
ve LCD televizyonunuzu duvara profesyonel biçimde monte
etmekteyiz. Çünkü montaj yapılacak duvardan elektrik vs.
kabloları geçmektedir. Biz TV montajı yapacağımız

duvarı kontrol ederek kablolara denk gelmeden, odada,
mutfakta sizin en rahat biçimde TV izleyebilmenizi sağlıyoruz.
TV montajı basit bir iş değildir. Televizyona karşı duruşunuz
çok önemlidir, boyun ve bel rahatsızlıkları
yaşamamak için tercihiniz ND Elektronik olmalıdır.
Rahat bir biçimde TV izlemek istiyorsanız
bize çok kolay ulaşabilirsiniz. Ayrıca güneş enerjisi
sistemleri montaj, tamir ve bakım hizmetleri vermekteyiz.
Solar panel, kiremit solar panel uygulama,
açılı zemin solar panel uygulama,
Shingle solar panel uygulama, iş yeri güneş enerji
sistemleri, arazi tipi güneş enerji sistemleri üzerine
tüm ihtiyaçlarınızda çözüm ortağınız olmaktayız.
Arıyorum ama meşgul, aradım ama ulaşamadım gibi
problemlere son veriyoruz. Randevu saatimizde hizmetimizi
en iyi şekilde sunuyoruz. Müşterimizi tek seferlik düşünmüyoruz.
Fırsat bu fırsat ne yaparsak kâr anlayışı maalesef ülkemizde
yaygınlaştı ve insanlar artık aldıkları hizmetin devamlılığını bekliyor
Biz müşterimizi sürekli düşünüyoruz. Bunun yanı sıra güler yüzlü,
kaliteli hizmet anlayışı gibi beklentileri de en üst
seviyede karşılıyoruz. Çünkü biz müşteriden yanayız. Cebinizi
sizin kadar düşünerek hareket ediyoruz. En kaliteli kabloları,
en kaliteli cihazları en uygun fiyatla size sunuyoruz.
Önce sizi dinliyoruz, sonra işimizi yapıyoruz.
Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat almak için
ücretsiz çağrı hattımızdan bizlere ulaşabilir, haftanın
her günü taleplerinizi iletebilirsiniz.

