
در سایت فنی  کلید سازی شبانه روزی قیمت در این مطلب قصد داریم شما را با عوامل تعیین کننده
 جنوب تا شمال و از غرب به شرق درب منزل که به صورت فوری از قفل ساز سیار کارا، و خدمات افراد

 تهران ارائه می شود، آشنا نماییم. از این رو در تالشیم که همواره با دسته بندی محدوده کاری افراد
و گرد آوری لیستی از نزدیکترین مراکز کلید سازی معتبر به همراه شماره تماس آنها،  کلید ساز آنالین

 .در اولین فرصت مشکلتان را رفع کنیم

 چشم اندازی به راهنمای صفحه کلید سازی شبانه روزی تهران:

  سازی سیار در فنی کارا لیست خدمات قفل سازی و کلید  
o ارائه خدمات مربوط به باز کردن کلیدهای کد دار 

  عیین قیمت خدمات كليد ساز شبانه روزي تهراننحوه ت 
 کلید سازی شبانه روزی از غرب به شرق تهران با فنی کارا 
   های کاربردی قفل ساز سیار تهرانتوصیه 
 پاسخ به پرسش های رایج کلیدسازی سیار 

 لیست خدمات قفل سازی و کلید سازی سیار در فنی کارا

ن سال در سایت فنی کارا با بیش از چندی کلید سازی شبانه روزی کلیه افراد ارائه دهنده خدمات
به شما کاربران گرامی با حضور  تهران تجربه، توانسته اند تا فعالیت های ارزنده ای را در سطح شهر

و...  خارجی و ایرانی به موقع جهت تعمیرات قفل درب منزل و یا باز کردن انواع قفل خودروهای
ما در تمامی شهرهای کرج، مشهد، شیراز، اصفهان و...  قفل ساز سیار عرضه نمایند. از این رو افراد

شما عزیزان در مناطق تحت پوشش خود بوده، که برای  ساعته ۲۴ و فوری آماده دریافت سفارشات
توانید از طریق لینک آن به مشخصات مربوطه می  کلید ساز سیار مشهد دریافت اطالعات تماس

 .دسترسی و مشکل خود را فوراً پیگیری نمایید
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پس از مشاهده هر گونه مشکل، با یک تماس از خدمات کلید ساز آنالین در سایت فنی کارا بهره مند 

  .شوید

 :معرفی انواع خدمات کلید ساز سیار تهران در سایت فنی کارا

 خدمات کلید سازی شبانه روزی در تهران 
 بازکردن انواع قفل های درب ضد سرقت 
 سبریموت سازی سیار قیمت منا 
  تعمیر و رگالژ درب ضد سرقت 
 تعمیر تخصصی قفل های معمولی و برقی 
 قفل سازی ماشین های ایرانی و خارجی 
 تعمیر و نصب قفل برقی درب پارکینگ 
 به کلیه مناطق کلید ساز سیار تهران اعزام 
 قفل سازی شبانه روزی و کلید سازی سیار خودرو 
 نصب انواع قفل دیجیتال بر روی درب ضد سرقت 
 بازکردن درب گاو صندوق قفل ساز سیار مسلط به 
  ساعته ۲۴تعویض قفل گاو صندوق توسط کلید ساز 
 تعمیر قفل درب ضد سرقت قفل سازی سیار جهت تعویض یا 



قابل ارائه می  کلید ساز در محل که توسط برخی افراد صد تا صفر و انجام کلیه امور کلید سازی از
باشد، کافیست از صفحه مربوط به هر فنی کار پس از کلیک بر روی عکس وی لیست خدمات، 

ساعت کار و دیگر اطالعات موردنیاز برای درخواست با آنها را مشاهده نمایید. الزم به ذکر است که 
و سایر شهرها، به بهترین شکل و بالفاصله پس از  کلید سازی شبانه روزی در کرج همین خدمات

 .تماس به متقاضیان ارائه می گردد

 
  تعمیرات قفل درب منزل توسط کلید ساز سیار تهران

 ارائه خدمات مربوط به باز کردن کلیدهای کد دار

و ضد سرقت خودرو می باشد، که  امنیتی سیستم یا ایموبالیزر در واقع مربوط به کلیدهای کد دار
نیت ماشین ها و جلوگیری از سرقت به کار گرفته می شود. برای اطمینان از اینکه جهت افزایش ام

کلیدسازی شبانه روزی  خودروی شما از چنین سیستم امنیتی برخوردار است یا نه، باید به افراد فنی
کلید قفل ماشین  کردن کپی که دارای دستگاه کدساز می باشند مراجعه نمایید. از طرفی با در تهران

د، چنانچه استارت شما به وسیله این کلید روشن گردید، خودروی شما فاقد این سیستم امنیتی خو
می توانید پس از ثبت درخواست رایگان با کلید ساز اینترنتی در  ایموبالیزر بوده که جهت ساخت کلید

به خود در هر شهر و یا منطقه  نزدیکترین کلید سازی معتبر ، از خدماتwww.fanikara.com نشانی
 .ای که سکونت دارید بهره مند شوید
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 :و اما خدمات مربوط به باز کردن انواع درب ها توسط قفل ساز سیار تهران

 تعمیر قفل درب چوبی 
 تعویض و تعمیر قفل درب آهنی 
 باز کردن انواع درب های کد دار  
 دستشویی تعمیر قفل درب 
 باز کردن و تعمیر قفل درب حیاط 
 تعمیر و تعویض قفل درب ضد سرقت 
 باز کردن درب اتومبیل ایرانی و خارجی 
 و... 

 
  تعویض و تعمیر درب های ضد سرقت با متخصصین کلید سازی شبانه روزی تهران در فنی کارا

 

 

 

 



 نحوه تعیین قیمت خدمات كليد ساز شبانه روزي تهران

د آنهاست ، هزینه رفت و آمکلید سازی سیار یکی از عوامل مؤثر در تعیین اجرت افراد فنی در زمینه
داشتیم، از میان افراد آگهی دهنده این  کلید سیار و قفل که بهتر است زمانی که نیاز فوری به خدمات

 خدمات به نزدیکترین آنها درخواست بدهیم تا در این صورت هزینه کمتری را پرداخت کنیم. از طرفی
هایی که در دستگاه های قطعات به کار گرفته شده با توجه به نوع قفل مصرفی و یا باتری  کیفیت

باشند و یا جنس های مشابه کم کیفیت در  جنس اصل ریموت دار گذاشته می شود، بر اساس اینکه
 .، بسیار اثر گذارندقیمت خدمات کلید سازی شبانه روزی تعیین

 :مهم ترین پارامترهای تعیین کننده اجرت كليد ساز شبانه روزي تهران عبارتند از

 ساخت ریموت  
 نجام خدماتزمان ا  
 هزینه ساخت کلید یدکی  
 هزینه ساخت کلیدهای کد دار 
 بازکردن انواع درب های بسته 
 ساخت، تعویض و تعمیر انواع قفل 
 کلیدساز سیار هزینه رفت و آمد 
 و ... 



 
سفارش ساخت کلید یدک در تعداد دلخواه، یکی از عوامل مؤثر بر قیمت خدمات کلیدسازی سیار و 

  .شبانه روزی می باشد

یموت ماشین های مدل باال و یا خارجی، از نوع اورجینال توصیه می شود هنگام تعویض باتری ر  :نکته
و ارزان قیمت بپرهیزید. زیرا باعث  آن استفاده کنید و از تعویض باتری با مدل های چینی، بی کیفیت

 .را برای شما به دنبال خواهد داشت هزینه بیشتری شده و در نتیجه تعمیرات آن، ریموت خرابی

 به شرق تهران با فنی کارا کلید سازی شبانه روزی از غرب

نزدیک به  قفل و کلید سازی سیار معموالً در شرایط اورژانسی همیشه به دنبال نزدیک ترین افراد
اطالعات تماس افراد  فنی کارا محل زندگی خود می باشیم، تا سریعاً مشکل ما را رفع کنند. در

ار کاربران قرار می گیرد، که ساکنان کلیدساز سیار بر اساس شهر و منطقه دسته بندی شده و در اختی
تهران از شرق به غرب و از شمال تا جنوب در نزدیکی مناطق تهرانپارس، سعادت آباد، شهرک غرب، 
ولنجک، جردن، نارمک، ستارخان، پونک، نیاوران، صادقیه، پاسداران، شهران، الهیه، پیروزی، شهرک 

کلید سازی شبانه  سهروردی و... می توانند خدمات راه آهن، گیشا، امیرآباد شمالی، ونک، زعفرانیه،
 .را در حداقل زمان بالفاصله پس از اولین تماس دریافت کنند روزی

 



را  كليد سازی شبانه روزي غرب تهران چنانچه در صفحه شخص آگهی دهنده عنوان :جمع بندی
سکونت داشتید، می مشاهده نمودید و در یکی از خیابان های باغ فیض، تهرانسر، جنت آباد و... 

توانید با کلید سازان غرب هماهنگ نموده و هزینه کم تری را بابت ایاب ذهاب به این افراد نسبت به 
  .خارج از محدوده کاری وی درخواست داده اید، پرداخت نمایید کلید ساز سیار حالتی که به

 
  خدمات کلید سازی سیار شرق تهران در فنی کارا

 توصیه های کاربردی قفل ساز سیار تهران

ی برخوردار است، زمانیکه قفل درب خراب ساختمان و ساکنین آن از اهمیت باالی امنیت از آنجا که
شده و یا کلید آن را فراموش کرده اید راه حل های متفاوتی پیش روی شماست، که با توجه به 

شماره کلید  شرایطی که در آن قرار دارید باید تصمیم گیری کنید. می توانید از همان ابتدا سریعاً با
بدهید، یا اگر اطالعات فنی شما در  قفل ساز سیار تتماس گرفته و درخواس سازی شبانه روزی تهران

زمینه باز کردن قفل انواع درب ها به اندازه ای است که آسیب جدی به آن وارد نمی کند می توانید، 
 قفل ساز سیار تهران خود جهت انجام این کار اقدام نمایید. بهتر است قبل از هر اقدامی توصیه های

 .جدی بگیریدرا فراموش نکنید و آنها را 

 



  هرگز با استفاده از کلیدهای دیگر اقدام به بازکردن قفل درب نکنید، چرا که احتمال دارد کلید
 .در داخل قفل گیر کرده و یا بشکند و به آن آسیب جدی وارد کنید

 اقدام به بازکردن قفل درب نکنید؛ زیرا این امر سبب  تیز به هیچ عنوان با استفاده از اجسام
 .بابت تعمیر آن بپردازید هزینه های بیشتری فل شده و مجبوریدخراب شدن ق

  هرگز سعی نکنید تا با باال رفتن از دیوار، پنجره، نرده های مجاور و... به داخل ساختمان راه
پیدا کنید، چرا که این کار بسیار پر ریسک بوده و ممکن است دچار حادثه شوید و سالمتی 

 .شما به خطر بیفتد
  از کلیدهای آپارتمان به هیچ وجه استفاده نکنیدقفل درب ماشین دنبرای باز کر ،. 
 كليد ساز  در شرایطی که نیاز به کلید سازی فوری دارید، می توانید سریعاً با شماره نزدیکترین

  .تماس بگیرید شبانه روزي تهران

یکی از توصیه های کلید ساز سیار، پرهیز از استفاده اجسام تیز در باز کردن قفل درب منزل می  
  .باشد

 

 



 پاسخ به پرسش های رایج کلیدسازی سیار

، بهتر است از اهمیت چند موضوع مهم غافل نشویم و با کلید سازی شبانه روزی قبل از سفارش
خدمات دریافت کنیم. به دلیل حساسیت های باالی این حرفه و هم  منابع معتبر توجه به آنها از

و دارای مجوز کمک بگیریم، تا خطری از  افراد بهتر است از کلیدسازان مطمئن امنیت  چنین مسئله
 .نظر جانی و مالی خود و اطرافیانمان را تهدید نکند

  ساعت ارائه خدمات کلید سازی سیار در سایت فنی کارا ✔
تمامی کلیدسازان سیار تهران در سایت فنی کارا، آماده پاسخگویی به نیازهای مشتریان گرامی به  ��

به دلیل اینکه ساعت کار رسمی این افراد به دلیل حساسیت های  ساعته می باشند. اما 24صورت 
است خارج از این تایم مسئولیت پرداخت هزینه بیشتر به عهده فرد  15الی  8باالی این حرفه از 

 .تقاضا کننده خدمات می باشد

 برترین ویژگی های یک کلید ساز سیار چیست؟ ✔
ختن کلید یدکی برای انواع قفل ها، شناخت ابزارهای داشتن مهارت برشکاری و پلیسه، توانایی سا ��

  .کلید سازی و مهم تر از همه یک کلیدساز سیار باید قابل اعتماد و منصف باشد

 مهم ترین دالیل اعتماد مشتریان به خدمات قفل سازی شبانه روزی در سایت فنی کارا ✔
همراه با امضا و مشخصات فنی کار،  امکان مقایسه قیمت، ارائه فاکتور در محل پس از اتمام کار ��

رضایت سنجی پس از تحویل کار و استفاده از مهارت های افرادی که دوره های آموزش الزم را پشت 
 .سر گذاشته و دارای مجوز رسمی می باشند

 


