
Pend�k Hurdacıları
Hurda alımı, hurdacı p�yasası, İstanbul hurdacı çevres�, yüksek f�yattan hurda alımı  yapan f�rmalar
g�b� müşter�ler tarafından yapılan b�rçok araştırmanın sonucu Hurdacı Etk�n f�rmasına
dayanmaktadır. Hem hurda alımı konusunda hem de satın alacağı hurdalara b�çt�ğ� yüksek değerler
konusunda b�rçok müşter�n�n terc�h ett�ğ� Hurdacı Etk�n İstanbul �ç�nde her yerde adından sıklıkla
söz ett�rmekted�r. 

 Pend�k hurdacı  p�yasası �ç�nde de adından sıklıkla söz ett�ren hurdacı f�rması, rak�pler�n� ger�de
bırakarak İstanbul’un hemen hemen her �lçes�nde akt�f b�r şek�lde hurda satın alma faal�yetler�ne
devam etmekted�r.  Pend�k hurdacı  f�rmaları arasında satın alacağı hurda çeş�tler� �ç�n ayrı ayrı ve
yüksek değerler veren Hurdacı Etk�n, müşter� memnun�yet� konusunda güvence veren en öneml�
İstanbul hurdacısıdır.

Pend�k Hurda Alımı
Hurda çeş�tler�, kablo hurdası, metal hurdası, bakır hurdası, çel�k hurdası, plast�k hurdası g�b� b�rçok
alt çeş�tte ayrı alanlar �ç�n satın alınmaktadır. Bu çeş�tlerden herhang� b�r�n�n hurdası ya da hurdaları
el�n�zde b�r�k�p kaldıysa ve Pend�k’te yaşıyorsanız terc�h edeceğ�n�z f�rmayı b�l�yorsunuz. İstanbul
hurdacıları Pend�k hurdacısı Hurdacı Etk�n, el�n�zde b�r�ken, mağaza ya da dükkanlarınızda yığılan
hurda çeş�tler� ne olursa olsun Pend�k �ç�nde s�zlere yardımcı olab�lmek �ç�n akt�f b�r hurdacı h�zmet�
vermekted�r. 

 Pend�k hurda alımı açısından da zeng�n b�r �lçe geçm�ş�ne sah�pt�r. Gebze tarafına yakın olan bu �lçe,
özell�kle sanay� ger� dönüşümü ve sanay� atıkları açısından oldukça zeng�n olduğu �ç�n f�rma
sah�pler�n�n sık sık hurdacı f�rmalarından yardım alması gerekt�ğ�n�n önünü açmaktadır. Artık �ht�yaç
duymadıkları b�r ton sanay� ürününü yüksek f�yatlarla hurdacılara pazarlayıp onun yer�ne daha �y�
ürünler almak �sted�kler� �ç�n  yüksek f�yattan hurda alımı  konusunda en çok adından söz ett�ren
f�rmaya, Hurdacı Etk�n’e başvururlar. 

Pend�k Hurdacı Telefonu
İlet�ş�me geçmek konusunda h�çb�r zorluk yaşamayacağınızın garant�s�n� veren Hurdacı Etk�n, sah�p
olduğu hurdacı telefonu sayes�nde 7/24 hurdacı olarak s�z değerl� müşter�ler�ne h�zmet vermekten
onur duymaktadır.  Pend�k hurdacı telefonu  d�ye yapılan araştırmaların sonucunda tuşlayacağınız
numaralardan s�z� en çok mutlu edecek f�rma, Hurdacı Etk�n’d�r. Çalıştığı tecrübel� ve alanında
uzman k�ş�lerden oluşan kadrosu ve kullandığı kal�tel� aletler sayes�nde hem hurdalara özen
gösteren hem de ekonom�k açıdan el�n�zdek� hurdaya hak ett�ğ� değerler� b�çen bu f�rmaya,
�ht�yacınız olduğu her dak�ka sah�p oldukları Pend�k hurdacı telefonu aracılığıyla ulaşab�l�rs�n�z. 
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