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Marka KluczeSamochodowe.pl - to profesjonalizm, fachowość i solidność w każdym calu. Działamy w
sektorze motoryzacyjnym a dokładniej mówiąc zajmujemy się wszystkim co wiąże się z kluczami
samochodowymi. Programujemy, dorabiamy, kodujemy, awaryjnie otwieramy samochody, dorabiamy piloty,
karty do renault czy immobilizery. Posiadamy szeroki wachlarz usług, które oferujemy na terenie południowej
Polski. Nasz stacjonarny sklep mieści się w samym centrum Limanowej, ale mobilnie dostępni jesteśmy na
terenie powiatu limanowskiego, całego województwa małopolskiego a nawet w sąsiednich województwach,
jeśli będziesz pilnie potrzebował naszych usług. Znajdziesz nas również na krakowskiej giełdzie
samochodowej RYBITWY, nie będziesz mieć żadnego problemu z odnalezieniem nas na giełdzie. Posiadamy
duży samochód dostawczy z charakterystyczną grafiką, obok której nikt nie przejdzie obojętnie. Dla Ciebie,
dorobimy, programujemy, kodujemy klucze i piloty samochodowe. Na podstawie modułu immo jesteśmy w
stanie odtworzyć klucz nawet do najnowszych modeli samochodów. Usuwamy z pamięci samochodu
skardzione lub zagubione kluczyki, by dla potejncjalnego złodzieja stały się bezużytecznymi kluczami.
Pracujemy na frezarkach sterowanych komputerowo, co gwarantuje najwyższą jakość nacięcią bez względu na
stopień wytarcia dostarczonego kluczyka. Dorabiamy klucze nawet w przypadku zgubienia wszystkich
kompletów wg dostarczonej stacyjki, zamka lub kodu nacięcia. Awaryjnie otworzymy Twój samochód bez
konieczności wybijania szyby lub niszczenia zamków. Odtworzymy fabryczny wzór nacięcia kluczyka a
nawet naprawimy zamki po próbie włamania do samochodu. Nie czekaj, skorzystaj z naszych usług już teraz.
Klucze Samochodowe - 533 533 112 - Zapraszamy!
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