
Avcılar Hurdacı
Hurda alımı  ve satışı, yüksek f�yattan hurda alımı,  hurda çeş�tler�,  hurda f�yatları  g�b� b�rçok
araştırmanın sonucu İstanbul �lçeler�nde, hurda f�rmaları arasında en çok  Hurdacı Etk�n’e
çıkmaktadır. Hurdacı Etk�n’�n İstanbul’un hemen her yer�nde akt�f faal�yet göster�yor oluşu, yüksek
f�yattan hurda alımı  yaparak müşter�ler�yle kurduğu �l�şk�ler ve  hurda çeş�tler�  açısından d�ğer
f�rmalara göre daha fazla hurda çeş�d� �le �lg�len�yor olması onu İstanbul’un en çok başvurulan
hurdacısı hal�ne get�rmekted�r. 

 Avcılar hurdacı  p�yasası, �lçen�n bulunduğu konumdan ötürü fazlasıyla renkl�d�r çünkü sanay�
bölgeler�ne oldukça yakındır. Bunun yanı sıra sah�le yakın oluşu, büyük b�r nüfusa sah�p oluşu da
hurda alımı ve satışını etk�leyen faktörlerdend�r. İstanbul hurdacı f�rmaları arasında Hurdacı Etk�n’�n
bu kadar adından bahsed�lmes�, �ş�nde yaptığı özver�l� çalışmalar ve el�n�zde b�r�ken hurda yığınlarına
verd�ğ� değerl� f�yatlar sayes�nde gerçekleşm�şt�r. 

 

Avcılar Hurda Çeş�tler�
Avcılar hurda çeş�tler�  konusunda, az önce de d�le get�rd�ğ�m�z g�b� d�ğer �lçelere nazaran hatırı
sayılır b�r konumdadır. Değ�şen dünya dengeler� yüzünden kullan-at ürünlere artan
düşkünlüğümüzü ekonom�k şartlarımızla dengelemem�z gerekt�ğ�nde,  hurdacı  p�yasası aklımıza
gelen en uğrak seçenekt�r. Hurdacı Etk�n metal hurdası, kablo hurdası, plast�k hurdası, elektr�kl� ürün
hurdası g�b� b�rçok hurda çeş�d�n�, el�n�zden yüksek f�yatlardan satın almaktadır. 

 Hurda çeş�tler� veya hurdacıların �lg�lend�ğ� hurdaların çeş�tl�l�ğ� f�rmadan f�rmaya değ�ş�rken Hurdacı
Etk�n’�n bu şek�lde b�rden çok çeş�tl�l�kte çalışıyor olması, el�m�zde olan hurda yığını neyden oluşursa
oluşsun �lk önce burayı arama seçeneğ�n� düşünüyoruz. Hurda p�yasası �ç�nde tutunmak zordur
çünkü b�r sürü f�rma, özell�kle İstanbul g�b� b�r yerde sayısız f�rma bu �şle �lg�lenmekted�r. Hurdacı
Etk�n’� d�ğer f�rmalardan ayıran �k� öneml� kr�ter� vardır: Özver� ve saygı. Yaptıkları özver�l� çalışmalar
sayes�nde �şler�nden, müşter�ler�ne h�ssett�rd�kler� saygı ve güven sayes�nde de kend�ler�nden
güzell�kle bahsett�rmekted�rler. 

 

Avcılar Hurdacı Telefonu
 

Sıkça sorulan sorular kısmını �nceled�ğ�n�z zaman b�zlere sıklıkla başvurulan sorulardan b�r� de
f�rmamızla nasıl �let�ş�me geç�leceğ�d�r. Sah�p olduğumuz  hurdacı telefonu  aracılığıyla s�z
müşter�ler�m�ze  7/24 hurdacı  h�zmet� vermekten onur duyarız.  Avcılar hurdacı  telefonu den�ld�ğ�
zaman müşter�ler�m�z�n rehber�ne kayıtlı olan ve mutlaka yardıma �ht�yacı olan dostlarına b�zden
bahseden tüm müşter�ler�m�zle çalışmaktan her zaman onur duyduk. Ne zaman ve nerede
�stersen�z, hurdalarınızı yüksek f�yattan hurda alımı  ölçütler� etrafında s�ze değer kaybett�rmeden
satın almak �ç�n hurdacı telefonu aracılığıyla b�z�mle �let�ş�me geçmen�z� bekl�yoruz!
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