
Tá sé seo Logan, ó Guizhou Gnóthaí Giotár Co Tionscail, Ltd, agus smaoineamh a bheidh do
sholáthraí giotár is fearr.
    Tá muid ar mhonaróir gairmiúil ionstraim toisc go bhfuil sé in 2006. Tá an giotár fuaimiúil ár
dtáirge daingne
    Anois, táimid ag forbairt ar adhmad theicniúla maidir le planks dearg anseo.
    Uasghrádú againn freisin ar ár n-mhonarcha i mbliana (https: Yan Wow.
    Thar na blianta beaga anuas, ní mór dúinn giotáir do Tagima, Eko, Adhmad agus díoltóirí barr
Amazon.
    Aon sonraí $ xmlesc; Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn le haghaidh tuilleadh eolais.
    Déanfaimid táim ag tnúth le cloisteáil uait go luath.
 Méid  41 "
 Ar ais go barr  Stika Spruce soladach
 taobh  Sapele
 Bord  Adhmad
 Tuner  Gach dúnta
 cnó  cnámh Bó

















Déan teagmháil

Ainm: Logan
Skype: Loganbiao
FB: Loganbiao
Guthán: 1396781396



WhatsApp: 1396781396
Line: 1396781396 

Ár Seirbhísí
Seirbhísí Advanced
1. Tá ár mhonarcha féin.
2. Seirbhís Cigireachta: Ár bhfoireann QC oilte seiceáil an ghiotár.
3. óstáin agus shuttle seirbhíse Leabhar ag an aerfort.
4. foireann ghairmiúil chun comhoibriú le leat sa mhargadh na Síne.
5. Aistrigh $ xmlesc ar do shon, a léirmhíniú, taifid a choinneáil, grianghraif a ghlacadh, agus a
ullmhú liosta iomlán.
6. Ár bhfoireann Gairmiúla shocrú seirbhíse a sheachadadh.
7. Seirbhísí Breisluacha: Táimid moltaí a táirge nua a thabhairt cothrom le dáta i gcónaí
Common
Le bliain de thaithí ar onnmhairí agus caighdeán den scoth, seirbhísí chun cinn agus praghsanna
iomaíocha, tá Connacht bhuaigh an muinín agus tacaíocht na custaiméirí go leor. Le bliain de thaithí
ar onnmhairí agus caighdeán den scoth, seirbhísí chun cinn agus praghsanna iomaíocha, tá
Connacht bhuaigh an muinín agus tacaíocht na custaiméirí go leor.
1 Cad é an chainníocht?
     Giotár ghrád íseal: 60pcs
     Lár-grád Giotár: 30pcs
     Ard-grád Giotár: 12pcs
     giotár leictreach agus dord: 16pcs
     Piano Haváíais: 30 ~ 100
     Veidhlín: 30 ~ 100 Seiteanna
     Booth: 100pcs
     Accessories: 100pcs

2 Cé chomh fada atá an dearbhú cáilíochta?
Dearbhú Cáilíochta Meitheamh duine ar bith i leith damáiste.

3 Cé chomh fada an t-am seachadta?
      Giotár Fuaimiúil: 45 lá
      Giotár Leictreach: 25 lá
      Piano Haváíais: 25 lá
      Veidhlín: 30 Lá
      Booth: 15 30 lá
      Accessories: 7 Days
      Ár mhonarcha mórdhíola Fardal branda: 1 lá

Gach ceann de na laethanta thuasluaite a chomhaireamh as go bhfuair sé an íocaíocht.

4 An féidir liom a úsáid ár lógó ar an sampla nua a dheimhniú?
Ar ndóigh, is féidir gá duit ach táille lógó.


