
 نمایندگی مجاز تعمیر یخچال دوو

ال های موجود در بازار، یکی از مهمترین وسایل کاربردی و ضروری در منزل یخچال است که جایگاه ویژه ای را در آشپزخانه دارد. امروزه در میان یخچ

ا داشته یخچال های دوو به دلیل به کار بردن جدیدترین تکنولوژی های روز در ساختارشان، از محبوبیت باالیی برخوردارند و بیشترین میزان فروش ر

را تا مدت زیادی حفظ و نگهداری  اند. این یخچال ها در طرح ها و رنگ های مختلفی به بازار عرضه می شوند و قادرند موادغذایی موجود در یخچال

 کنند. ولی با این حال به مرور زمان ممکن است دچار خرابی و آسیب شوند

کنید. در صورت بروز هر نوع خرابی و اختالل در عملکرد یخچال دوو باید سریعا به متخصصین مربوطه گزارش دهید تا خسارت های بیشتری را ایجاد ن

 تعمیر مجاز نمایندگی نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که تعمیر یخچال خود را به هرکسی واگذار نکنید! برای این کار شما باید با

 .تماس بگیرید تا از تعمیر درست و تخصصی یخچال خود مطمئن شوید دوو یخچال

و  تهران در دوو فریزر یخچال تعمیرات نمایندگی به منظور اطمینان از تعمیر تخصصی یخچال خود کافی است با ما تماس بگیرید. ما به عنوان اولین

با داشتن تعمیرکارانی مجرب و حرفه ای در این زمینه می توانیم در کمترین زمان ممکن و قیمتی باور نکردنی  دوو یخچال مرکزی تعمیرگاه همچنین

 .ماهه دستگاه شما را تعمیر کنیم 6با ارائه ضمانت 

 

 نمایندگی مجاز تعمیر یخچال دوو

آشپزخانه دارد. امروزه در میان یخچال های موجود در بازار،  یکی از مهمترین وسایل کاربردی و ضروری در منزل یخچال است که جایگاه ویژه ای را در

ا داشته یخچال های دوو به دلیل به کار بردن جدیدترین تکنولوژی های روز در ساختارشان، از محبوبیت باالیی برخوردارند و بیشترین میزان فروش ر

و قادرند موادغذایی موجود در یخچال را تا مدت زیادی حفظ و نگهداری  اند. این یخچال ها در طرح ها و رنگ های مختلفی به بازار عرضه می شوند

 کنند. ولی با این حال به مرور زمان ممکن است دچار خرابی و آسیب شوند



کنید. در صورت بروز هر نوع خرابی و اختالل در عملکرد یخچال دوو باید سریعا به متخصصین مربوطه گزارش دهید تا خسارت های بیشتری را ایجاد ن

 تعمیر مجاز نمایندگی نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که تعمیر یخچال خود را به هرکسی واگذار نکنید! برای این کار شما باید با

 .تماس بگیرید تا از تعمیر درست و تخصصی یخچال خود مطمئن شوید دوو یخچال

و  تهران در دوو فریزر یخچال تعمیرات نمایندگی فی است با ما تماس بگیرید. ما به عنوان اولینبه منظور اطمینان از تعمیر تخصصی یخچال خود کا

با داشتن تعمیرکارانی مجرب و حرفه ای در این زمینه می توانیم در کمترین زمان ممکن و قیمتی باور نکردنی  دوو یخچال مرکزی تعمیرگاه همچنین

 .عمیر کنیمماهه دستگاه شما را ت 6با ارائه ضمانت 

 

 

 نحوه انتخاب معتبرترین تعمیرگاه مرکزی یخچال دوو

انتخاب انجام تعمیرات و سرویس های مربوط به یخچال دوو از حساسیت باالیی برخوردار است و نمی توان به هرکسی در این زمینه اعتماد کرد. برای 

رد یخچال توجه کنید که تعمیرکاران آن نمایندگی نه تنها باید از دانش باالیی در زمینه نحوه عملک دوو یخچال مرکزی تعمیرگاه مورد اعتماد ترین

ن دو فاکتور و وظایف قطعات مختلف آن برخوردار باشند، بلکه مهارت و تجربه باالیی نیز در زمینه سرویس و تعمیرات داشته باشند. با در نظر گرفتن ای

 .شما قطعا انتخاب درستی را خواهید داشت

 

 

 ویژگی های یک نمایندگی معتبر تعمیرات یخچال دوو در تهران

 دوو فریزر یخچال تعمیر ها و تعمیرکاران حرفه ای در زمینهداشتن تکنسین  •

 ساعته و در هر جای تهران 24ارائه خدمات همه روزه،  •

 ارائه گارانتی خدمات •



 استفاده از قطعات اصلی برای تعمیر •

 تعمیر با کم ترین هزینه و باالترین کیفیت •

 تعمیر تخصصی یخچال دوو

 یخچال تخصصی تعمیر زمانی که یکی از لوازم خانگی شما دچار خرابی می شود قطعا دوست دارید که پس از تعمیر همانند روز اول کار کند. برای

 :نیز باید اقدامات زیر انجام شود تا دیگر نگران نباشید دوو

بگیرید تا تعمیرکار مربوطه به محل شما اعزام شود. اعزام یک در گام اول شما باید با یک نمایندگی معتبر و مجاز تعمیر یخچال دوو تماس  •

 .تعمیرکار کاربلد و با مهارت باال یکی از مهم ترین فاکتورها در تعمیر یخچال است

جام در گام دوم تعمیرکار باید عیب یخچال را با دقت و به درستی تشخیص دهد. اگر تعمیرکار نتواند عیب یابی یخچال شما را به درستی ان •

 .دهد، آسیب های جدی به یخچال شما وارد خواهد شد

در گام سوم با توجه به عیبی که یخچال دارد، تعمیرکار راه حل و هزینه تعمیر را مطرح می کند. در بعضی شرایط ممکن است برای تعمیر  •

هد و در نتیجه هزینه زیادی را برای شما ایجاد نیازی به تعویض قطعه ای از یخچال نباشد ولی تعمیرکار راه حل غلطی را به شما پیشنهاد د

 .کند

 در گام آخر تعمیرکار یخچال را باید با دقت باالیی تعمیر کند. گاهی تعمیرکار به دلیل دانش باالیی که دارد عیب و راه حل را به درستی •

 .تشخیص می دهد ولی به دلیل مهارت پایین، نمی تواند به طور کامل یخچال را تعمیر کند

تا بنابراین، شرط انجام تمامی این مراحل انتخاب صحیح یک تعمیرگاه یا نمایندگی تعمیرات یخچال دوو مطمئن می باشد. حواستان را جمع کنید 

 .پشیمان نشوید

 تعمیر تخصصی یخچال دوو



 یخچال تخصصی تعمیر ز اول کار کند. برایزمانی که یکی از لوازم خانگی شما دچار خرابی می شود قطعا دوست دارید که پس از تعمیر همانند رو

 :نیز باید اقدامات زیر انجام شود تا دیگر نگران نباشید دوو

 در گام اول شما باید با یک نمایندگی معتبر و مجاز تعمیر یخچال دوو تماس بگیرید تا تعمیرکار مربوطه به محل شما اعزام شود. اعزام یک •

 .تعمیرکار کاربلد و با مهارت باال یکی از مهم ترین فاکتورها در تعمیر یخچال است

درستی تشخیص دهد. اگر تعمیرکار نتواند عیب یابی یخچال شما را به درستی انجام  در گام دوم تعمیرکار باید عیب یخچال را با دقت و به •

 .دهد، آسیب های جدی به یخچال شما وارد خواهد شد

در گام سوم با توجه به عیبی که یخچال دارد، تعمیرکار راه حل و هزینه تعمیر را مطرح می کند. در بعضی شرایط ممکن است برای تعمیر  •

ویض قطعه ای از یخچال نباشد ولی تعمیرکار راه حل غلطی را به شما پیشنهاد دهد و در نتیجه هزینه زیادی را برای شما ایجاد نیازی به تع

 .کند

 در گام آخر تعمیرکار یخچال را باید با دقت باالیی تعمیر کند. گاهی تعمیرکار به دلیل دانش باالیی که دارد عیب و راه حل را به درستی •

 .دهد ولی به دلیل مهارت پایین، نمی تواند به طور کامل یخچال را تعمیر کند تشخیص می

ستان را جمع کنید تا بنابراین، شرط انجام تمامی این مراحل انتخاب صحیح یک تعمیرگاه یا نمایندگی تعمیرات یخچال دوو مطمئن می باشد. حوا

 پشیمان 

 نکات الزم در خصوص نگهداری یخچال فریزر دوو

 .در صورت مشاهده هرگونه خرابی و نقص در یخچال فریزر خود باید حتما باید با تکنسین سرویس مجاز دوو تماس بگیرید -

برای نصب و راه اندازی یخچال فریزر خود حتما از سرویسکار یخچال دوو بواهید که به منزل شما بیاید و دستگاه شما را به درستی راه  -

 .اندازی کند



 .یخچال فریزر خود را در معرض نور آفتاب و همچنین نزدیک به اجاق گاز و یا وسایل قابل اشتعال در آشپزخانه قرار ندهید -

 .خود را در مکانی که دارای رطوبت است و یا آبریزی دارد، قرار ندهید یخچال -

 .دستگاه خود را باید در یک مکان صاف و مسطح قرار دهید و یخچال را به گونه ای قرار دهید که پایه های آن ثابت باشند -

 .متر از فضای پشت یخچال فاصله داشته باشدسانتی  5یخچال دوو خود را به گونه ای قرار دهید که سه سانتی متر از کناره ها و  -

 .ساعت روشن نکنید 2بعد از اینکه یخچال فریزر خود را نصب کردید به مدت  -

 .حتما به صورت دوره ای مثال هفته ای یکبار درون دستگاه خود را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید -

 .نید و با برنامه های مختلف و تنظیمات آن آشنا شویددفترچه راهنمای فارسی یخچال فریزر دوو را حتما مطالعه ک -

 

 

 تعمیر یخچال دوو در محل

 موردی که حتما باید توجه داشته باشید این است که در صورت خرابی یخچال به هیچ وجه آن را جابه جا نکنید زیرا ممکن است نقص آن جدی تر

می باشد. به این  محل در دوو یخچال تعمیر زیرا از مهم ترین خدمات نمایندگی ما تماس بگیرید دوو یخچال تعمیرات نمایندگی شود. شما فورا با

ران صورت که پس از تماس شما و گزارش خرابی یخچال، ما کارآزموده ترین و مناسب ترین تعمیرکار را خیلی سریع به محل شما اعزام می کنیم. نگ

 .به همراه خود می آوردنباشید. هر آنچه که تعمیرکار برای تعمیر نیاز دارد را 

یخچال  پس از معاینه و عیب یابی، یخچال شما همان جا به گونه ای تعمیر می شود که دیگر دچار همچین نقصی نشود و مثل روز اول کار کند. پس اگر

 .ترین راه را انتخاب کنیدشما دچار خرابی شده است تا دیر نشده با نمایندگی ما تماس گرفته، با بی نظیرترین تکنسین ها مشورت کنید و به

 


