
ایط دریافت خدمات که توسط افراد  قفل و کلید سازی شبانه روزی مشهد  در این مطلب یم توانید شر
قفل ساز سیار سایت فنی کارا به کاربران ارائه یم گردد، مشاهده نمایید و پس از دریافت اطالعات تماس و 

ین به محل مورد نظر خود، به نحوه عملکرد آنها پس از تحویل کار از طریق  کلید ساز مشهد  اعزام نزدیکتر
 .دهید امتیاز سیستم رضایت سنج  

 چکیده مطالب صفحه کلید سازی مشهد در یک نگاه: 
ی

 معرف

  آشنایی با خدمات کلید سازی شبانه روزی مشهد 
 درخواست با قفل ساز سیار مشهد در فنی کارا 
  اتحادیه قفل و کلید سازی در مشهد 
 ی قیمت خدمات قفل و کلید سازی مشهد  نحوه تعیی 
 ازی مشهدسؤاالت مطرح در زمینه کلید س 
 دانلود نسخه pdf مطالب کلید سازی سیار مشهد 

 آشنایی با خدمات کلید سازی شبانه روزی مشهد

 طبییع یم باشد، که ممکن است برای تمایم افراد حنر برای یک بار هم که 
ً
ی کلید یک امر کامال جا گذاشیر

ینشده اتفاق افتا اییط پیدا کردن اطالعات تماس نزدیکتر ی شر ، که قفل ساز سیار مشهد ده باشد. در چنی 
نه تنها در مشهد  سایت فنی کارا .بتواند خودش را در زمایی کوتاه به شما برساند به شدت احساس یم شود

ی  لیسنر از حرفه ای  خدمات کلید سازی سیار و شبانه روزی را به کاربران ارائه یم کند، که در سایر شهرها نت 
همراه با اطالعات مورد نیاز آنها در اختیار شما قرار یم دهد. جهت درخواست با  کلید ساز سیار  ترین افراد

ی صفحه اقدام نمایید در تهران کلید سازی شبانه روزی افراد   .یم توانید از طریق همی 
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زی مشهد را که به صورت شبانه روزی و قیمت مناسب در محل کلیک فرصت طالیی قفل و کلید سا  ۱با 

  .ارائه یم شود، از دست ندهید

 خدمات قفل و کلید سازی در مشهد

یان عبارتست از  :برخی مزایا و خدمات قابل ارائه توسط کلید ساز سیار مشهد به مشتر

 اعزام قفل ساز شبانه روزی مشهد به تمام نقاط 
 ید سازی مشهد با قیمت مناسبارائه خدمات کل 
 ی های خارج  و ایرایی  بازکردن قفل  انواع ماشی 
 تعمت  و رگالژ درب های ضد شقت 
 ساخت سوییچ کد دار + باز کردن درب خودرو 
 ساخت ریموت یدک توسط کلید ساز مشهد 
 بر روی درب ضد شقت نصب انواع قفل دیجیتال 
 بازکردن انواع قفل های درب ضد شقت در مشهد 
 قفل دیجیتال درب ضد شقت تعمتر و یا تعویض مغزی 
 باز کردن قفل انواع گاو صندوق با قفل ساز سیار مشهد 
 ین افراد کلید ساز سیار مشهد ساخت انواع کلید توسط  بهتر



  کلید ساز مشهد و باز کردن قفل انواع درب ها از معمویل گرفته تا درب ضد شقت در محل 

 درخواست با قفل ساز سیار مشهد در فنی کارا

فعالیت یم کنند و دسته بندی  قفل سازی مشهد کارا با جمع آوری لیست افرادی که در زمینه  سایت فنی 
یان، در تالش است تا پس از وارد شدن به این  محدوده کار آنها بر اساس منطقه و محل سکونت مشتر

ین کلید ساز   وب سایت بالفاصله پس از انتخاب شهر و شویس موردنظر، مشخصات و شماره نزدیکتر
 .آماده ارائه خدمات است برای شما به نمایش در آورد ساعته ۲۴ که به صورت  سیار مشهد

مشکل است، از طریق سایت فنی کارا  کلید ساز سیار در مشهد در ساعات پایایی شب که اعتماد به یک
داشته  یم توانید بدون دغدغه و اضطراب در هر کجا که هستید مشکل را برطرف نمایید. فقط توجه

، فنی کار مورد نظر برای انجام کار امنینر   باشید که گایه به دلیل حساسیت این حرفه و یا به لحاظ
ی یم باشد  .نیازمند تأیید همسایگان نت 

قبل از درخواست انتشار آگیه خود در سایت فنی کارا، ابتدا در هر  قفل ساز سیار افراد :یک نکته مهم
 برای انجام انواع خدمات قفل و شهری که باشند مؤظفند تا آماد 

ً
 های الزم را مثال

ی
یز گ  کلید سازی در تتر

ایط الزم یم توانند با  ی شر کسب نمایند، سپس با اعالم توانایی های خود به کادر پشتیبایی در صورت داشیر
 .را همکاری نمایندسایت فنی کا
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ین افراد فنی قفل و کلید سازی شبانه روزی در مشه   د با فنی کارادرخواست با نزدیکتر

وزی، اطراف حرم  چنانچه نیازمند دریافت خدمات کلیدسازی در مناطق قاسم آباد مشهد، احمد آباد، پت 
ق به غرب و یا از شمال به جنوب هستید، فقط کافیست نام سایت فنی کارا را  مطهر و به طور کیل از شر

در مناطق مختلف را مشاهده  کلید سازی مشهد  به خاطر بسپارید و لیست تمایم افراد فعال در زمینه
 .نمایید

 اتحادیه قفل و کلید سازی در مشهد

به دلیل اینکه هزینه زیادی بابت تعمت  قفل و کلید از شما دریافت  کلید ساز سیار مشهد  اگر از خدمات
کاران از وی اعالم  قفل و کلید سازی مشهد نموده شایک هستید، یم توانید با مراجعه به اتحادیه تعمت 

نارضاینر نمایید. خوب است بدانید که چنانچه شما از سایت فنی کارا درخواست قفل ساز سیار بدهید، 
ی تمایم اطالعایر که از عملکرد وی از طریق  واحد پشتیبایی و شکایات سایت برای جلب رضایت مشتر

به این بخشها منتقل یم شود را مورد برریس قرار داده و در صورت تخلف با این  رضایت سنج   سیستم
اییط وضعیت فنی کار به امتیاز افراد برخورد و از ی شر تغیت  پیدا یم  غت  فعایل آنها کرس یم نماید. در چنی 

 .کند

شان داده نخواهد نتواند رضایت شما را جلب کند، آگیه وی به دیگر کاربران ن قفل ساز سیار تا زمایی که
شد و به این ترتیب اگر حق با شما باشد، فنی کار مربوطه باید با شما تماس گرفته و رضایتتان را جلب 

ی  ی اساس ارائه یم شود. برای اطالع از  خدمات کلید سازی کند. در دیگر شهرها نت  به شهروندان بر همی 



از اجرت دقیق کافیست بر روی لینک آن کلیک کنید و با شماره های موجود در  کلید ساز سیار شتر
ید  .صفحه مربوطه تماس بگت 

ی  :آدرس اتحادیه قفل و کلید مشهد  ۱۳۰پالک   - ۳۹و  ۳۷بلوار فاطمیه بی 
 ۰۵۱ -۳۲۷۳۶۵۰۱ - ۰۵۱-۳۲۷۱۴۹۰۱ :شماره تماس

 
 به شکایات و اطالع از لیست دقیق قیمت ها با اتحادیه قفل و کلید مشهد

ی
  رسیدگ

ی قیمت خدمات قفل و کلید سازی مشهد  نحوه تعییر

ی   در تعیی 
های مختلفی تأثت  گذار است، که قصد داریم در  قیمت کلید سازی و قفل سازی مشهد پارامتر

دازیم  آنها بتر
ی
 .این بخش به صورت مخترص به معرف

 ی برای تعمت  آن رصف  :مدل قفل
یم هر چه مدل قفل پیچیده تر باشد، انرژی و زمان بیشتر

ی برای شما در بر خواهد داشت هزینه گردد. در نتیجه  .بیشتر
 جنس قطعات تعویضی به هنگام تعمت  یم تواند، بر قیمت تمام شده اثر گذار  :جنس قطعات

 .باشد
 در  :نوع باتری 

ی
در ریموت های اتومبیل و یا قفل انواع درب های دارای ریموت، نوع باتری مرصف

 .اثر گذار باشد کلید سازی در مشهد  مت نهایی آنها یم تواند بر محاسبه قی
 ی را  :قفل دیجیتال قفل های دیجیتال هر چه جدیدتر و با کیفیت تر باشند، باید هزینه بیشتر

 .پرداخت کرد قفل ساز سیار مشهد جهت نصب و تعمت  آنها نسبت به مدل های دیگر به
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 ی جنس کلید به هنگام ساخت، با قیمت آن رابطه مستقیم دارد. به عبارت  :نوع جنس کلید تعیی 
ی به همان نسبت بیشتر یم  ان هزینه نت  ی ی برای ساخت آن استفاده شود، مت  دیگر هرچه آلیاژ بهتر

 .شود
 بدییه است که هر چه تعداد کلیدهای مورد نیاز جهت ساخت بیشتر  :تعداد کلید مورد نیاز

ی افزایش خواهد یافت کلید ساز سیار بت اجرتباشد، به همان نس  .مشهد نت 
 ی نسبت به زمان معمول کار جهت تعمت  قفل و کلید سازی  :مدت زمان انجام کار اگر زمان بیشتر

ی پرداخت کرد  .رصف شود، به این ترتیب باید هزینه بیشتر
 ل ساعات ارائه سیار مشهد شام قفل ساز هر گونه ی  توجیه به آگیه افراد :هزینه ایاب ذهاب

خدمات و محدوده کاری، به عهده خودتان بوده که باید قبل از اقدام به این امر ابتدا با فنی کار 
 .مربوطه بر ش هزینه انجام کار توافق نمایید

 
گذار است ی قیمت کلید سازی شبانه روزی مشهد، تأثت    .انواع قفل دیجیتال که در تعیی 

 

 

 

 



 سؤاالت مطرح در زمینه کلید سازی مشهد

 سیار سفارش دهیم؟ برای نصب قفل دیجیتال از کجا باید کلید ساز  ��

امنیت یک ساختمان و اهایل ساکن در آن از اهمیت باالیی برخوردار است. بنابراین شما یم توانید،  ✔
بالفاصله پس از خراب شدن قفل دیجیتال و یا حنر در هنگام نصب آن درخواست قفل و کلید سازی 

 .بهره مند شوید www.fanikara.com شبانه روزی بدهید و از خدمات سیار سایت فنی کارا، به آدرس

 آماده ارائه خدمات سیار یم باشد؟ ��
ر

 کلید ساز مشهد در چه ساعای

بعد ازظهر آماده پاسخگویی به  3ایل  2صبح تا ساعت  8افراد کلید ساز سیار در مشهد، به طور کیل از  ✔
یان در مناطق مختلف یم باشند. با توجه به حساسیت های وارد به این حرفه و ساعت اداری  نیاز مشتر

 .اهد بودارائه خدمات، در بازه زمایی خارج از کار اجرت کلید ساز سیار کیم متفاوت خو 

یان دارند؟ ��  افراد قفل ساز سیار در سایت فنی کارا چه توصیه ای به مشتر

ی در باز کردن قفل در، خود  ✔ ی از باز کردن قفل درب با کلیدهای دیگر، عدم استفاده از اشیاء تت  پرهت 
ی از د ی از باال رفیر ر، دیوار و پنجره داری از باز کردن قفل درب خودرو با استفاده از کلید آپارتمان و پرهت 

 ...برای باز نمودن در و

 


