
S�l�vr� Hurdacı
Hurda çeş�tler�  ve  hurdacı  p�yasası göz önünde bulundurulduğunda  İstanbul hurdacı  p�yasası
�ç�nde en çok hurda çeş�d�n� yüksek f�yattan hurda satın alan ve hurdacılar arasında en akt�f faal�yet
gösteren f�rma Hurdacı Etk�n’d�r. Hurdacı Etk�n’�n İstanbul �lçeler�ne yayılması ve b�rçok �lçes�nde
çalışmalar sürdürmes� en çok b�l�nen hurda f�rmalarından b�r� olmasını sağlamıştır. 

 İstanbul �lçeler� arasında olan S�l�vr� hurdacı  p�yasası açısından renkl� ve canlı b�r �lçed�r. S�l�vr�’den
Söğütlüçeşme’ye kadar olan yerler�n b�r kısmında akt�f olarak sanay� bölgeler� kurulması ve S�l�vr�’n�n
bu bölgelere çok yakın olması neden�yle fabr�ka sah�pler�n�n ayrıca başvurduğu hurdacı p�yasası
�ç�nde Hurdacı Etk�n öncel�k taşır. 

 S�l�vr� hurdacı  p�yasası,  İstanbul hurdacı f�rmaları, hurda alımı ve satışı, yüksek f�yattan hurda
alımı  g�b� b�rçok konuda kend�s�ne başvurulan Hurdacı Etk�n’�n İstanbul g�b� büyük b�r şeh�rde
adından bu denl� sıklıkla bahsett�rmes� müşter�ler�yle sağlıklı �l�şk�ler yürüttüğünün b�r kanıtıdır. 

 

S�l�vr� Hurda F�yatları
S�l�vr� hurda f�yatları açısından d�ğer semtlere göre b�raz daha farklılık göstereb�l�r. Bunun en büyük
neden� söyled�ğ�m�z sanay� bölgeler�ne yakın olması kr�ter�d�r. Sanay�den çıkan metal
atıklarının  hurda çeş�tler�  açısından yararlı b�r etk�s�n�n olması  hurda f�yatları  �ç�nde de çeş�tl�l�k
sağlanmasına neden olmaktadır. 

 F�rmalar arasında müşter�ler�ne hak ett�ğ� değer� vermes�, yüksek f�yattan hurda alımı konusunda
da adından sıklıkla bahsett�rmes� nedenler�nden ötürü S�l�vr� hurdacıları �ç�nde �lk sıralarda kend�n�
gösteren Hurdacı Etk�n,  hurda f�yatları  konusunda müşter�ler�n�n talepler�ne sağlıklı ve yüz
güldüren ger� dönüşler yapmaktadır. 

 

S�l�vr� Hurdacı Telefonu
S�l�vr� hurdacı  p�yasası �ç�nde hurda ve hurdacı f�rmalarıyla �le�ş�me geçmek zor değ�ld�r. Bu
�let�ş�m�n kal�te standartları çerçeves�nde sağlanmasına ayrı b�r önem veren Hurdacı Etk�n’e sah�p
oldukları  S�l�vr� hurdacı telefonu  aracılığıyla  7/24 hurdacı  ulaşab�l�rs�n�z. El�n�zde b�r�ken
hurdalardan b�r an önce kurtulmak ve kurtulurken de para kazanmak �stersen�z Hurdacı Etk�n �le
d�led�ğ�n�z zaman �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z. 

 Hurda çeş�tler�, hurda f�yatları, hurda alışver�ş�, metal hurdası, kablo hurdası,  S�l�vr� hurdacı
telefonu, S�l�vr� hurdacı p�yasası, İstanbul hurdacıları g�b� b�rçok araştırmanın sonucunda öncel�kl�
olarak karşınıza çıkan Hurdacı Etk�n �le �let�ş�me geçmek �stersen�z s�zlere vereceğ�m�z h�zmetten
onur duyarız. 
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