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Wystawiający referencję: ART Capita Ltd  
Data: 22 września 2015 | 19:42  

 

Atmosfera bardzo sympatyczna. Fachowa obsługa. Produkty warte 

polecenia :)  

 
Wystawiający referencję: Jan  
Data: 18 września 2015 | 15:34  

 

Nasza współpraca daje mi rękojmie ze firma jest wiarygodna, 

profesjonalna i punktualna w swych działaniach.  

 
Wystawiający referencję: Aerogels Poland Nanotechnology Sp. z o.o.  
Data: 15 lipca 2014 | 10:07  

 

Polecamy firmę Multispektrum Sp. z o.o. jako fachowego i kompetentnego 

partnera we współpracy biznesowej.  

 
Wystawiający referencję: Anna  
Data: 25 czerwca 2014 | 19:35  

 

Wystawiający referencję: Zdecydowanie polecam usługi tej firmy. Pełen 

profesjonalizm w każdym calu.  

 
Wystawiający referencję: Artur Klimczak  
Data: 25 czerwca 2014 | 14:36  

 

profesjonalna obsluga. rzetelnosc i troska o klienta. zdecydowanie 

polecam. artur klimczak  

 
Wystawiający referencję: P.P.H.U. Ema Sp. z o.o.  
Data: 24 czerwca 2014 | 10:27  

 

Dziękujemy firmie Multispektrum Sp. z o.o. za bardzo dobrą realizację 

zadania pozyskania środków finansowych dla naszej firmy. Pomimo bardzo 

napiętych terminów i wysokich wymagań jakościowych realizacja zadania 

przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Polecamy firmę Multispektrum Sp. z 

o.o. jako bardzo dobrego wykonawcę.  

 
Wystawiający referencję: M&J  
Data: 10 czerwca 2014 | 21:41  

 

Bardzo profesjonalne podejście do klienta, kompleksowa obsługa 

polegająca na wybraniu najlepszej, dostępnej na rynku kredytów 

hipotecznych oferty i dopełnieniu wszelkich formalności związanych z 

podpisaniem umowy. Dzięki zaangażowaniu w naszą sprawę Pana Pawła 

Wrotka zaoszczędziliśmy sporo czasu na wizytach w bankach i obaw przed 

wyborem kredytu. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Panem 

Wrotkiem, obdarzyliśmy go zaufaniem i od kilku miesięcy cieszymy się 

własnym, wymarzonym mieszkaniem. Szczerze polecamy Firmę 

Multispektrum Sp. z o.o.. Ps. poleciliśmy ją już znajomym i są równie 

zadowoleni.  

 
Wystawiający referencję: Rafał Drężek  
Data: 10 czerwca 2014 | 17:12  

 

Polecam, jestem usatysfakcjonowany.  
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Wystawiający referencję: MR TRADE Sp z o.o.  
Data: 9 czerwca 2014 | 12:50  

 

Firma Multispektrum Sp z o.o. dała się poznać jako rzetelny,wiarygodny i 

solidny partner. Z pełnym przekonaniem rekomendujemy usługi 

Multispektrum Sp z o.o. jako firmy spełniającej najwyższe standardy 

jakości w zakresie świadczonych usług.  

 

 
Wystawiający referencję: szewczykp  
Data: 5 czerwca 2014 | 10:47  

 

Firma wywiązała się z umowy w 100%. Doradcy są rzetelni kompetentni. Z 

przyjemnością mogę polecić korzystanie z tej firmy w zakresie doradztwa 

kredytowego. Piotr Szewczyk  

 
Wystawiający referencję: Bartosz  
Data: 4 czerwca 2014 | 15:18  

 

Firma Multispektrum i jej pracownicy wykazali się 

profesjonalizmem,rzetelnością a przy okazji byli pomocni i sympatyczni w 

trakcie starania się o kredyt hipoteczny. Mogę z pełną odpowiedzialnością 

polecić firmę Multispektrum.  

 
Wystawiający referencję: Krystyna Domagalska  
Data: 3 czerwca 2014 | 14:32  

 

Cenię sobie Multispektrum Sp. z o.o. za profesjonalizm i stosowanie zasady 

"rozum produkt, który kupujesz". To ważne zarówno w kredytach, jak i 

inwestycjach.  
 
Wystawiający referencję: ARTUR FLIS 
Imię i Nazwisko: ARTUR FLIS 
Data: 2012-12-13 
 

Rzetelne doradztwo kredytowe dla małych firm. Doradca cierpliwie szuka 

rozwiązań, otwarcie informuje o realnych możliwościach uzyskania 

kredytu. Polecam. 

 
Wystawiający referencję: Niepubliczne Przedszkole Piotruś Pan 
Imię i Nazwisko: Danuta Borowy 
Data: 2012-11-06 
 

Dziękujemy firmie Multispektrum Sp. z o.o. za bardzo dobrą realizację 

zadania pozyskania środków finansowych dla naszej firmy. Pomimo bardzo 

napiętych terminów i wysokich wymagań jakościowych realizacja zadania 

przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Serdecznie polecamy firmę 

Multispektrum Sp. z o.o. jako bardzo dobrego wykonawcę. 

 

 
Wystawiający referencję: Target Consulting Center 
Imię i Nazwisko: Magdalena Dąbrowska 
Data: 2012-10-24 
 

Firma Multispektrum Sp. z o.o. dała się poznać jako rzetelny, wiarygodny i 

solidny partner. Wszystkie zadania jakie zostały zlecone firmie 

Multispektrum Sp. z o.o. zostały wykonane perfekcyjnie. Niezwykle 

wysoko oceniamy bardzo dobrą organizację pracy, doświadczenie a w 

szczególności zaangażowanie oraz profesjonalizm jej pracowników. 

Dziękujemy firmie Multispektrum Sp. z o.o. za bardzo dobrą realizację 

zadania pozyskania środków finansowych dla naszej firmy. Pomimo bardzo 

napiętych terminów i wysokich wymagań jakościowych realizacja zadania 

przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Z pełnym przekonaniem 

rekomendujemy usługi Multispektrum Sp. z o.o. jako firmy spełniającej 

najwyższe standardy jakości w zakresie świadczonych usług. Serdecznie 

pozdrawiam Magda 

 

 
 



Referencje dla MULTISPEKTRUM Sp z o.o.  
 

Wystawiający referencję: Oldskul Media 
Imię i Nazwisko: Tomasz Zaborowicz 
Data: 2012-10-10 
 

Multispektrum Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem biznesowym. 

Nigdy nie wskazują na problemy, zawsze na rozwiązania. Współpraca z 

Multispektrum to przyjemność.  

 
 
Wystawiający referencję: DAN-BEST 
Imię i Nazwisko: DANUTA OWIES 
Data: 2012-10-08 

 

Polecam współpracę z Multispektrum w zakresie doradztwa kredytowego. 

Doradcy są kompetentni, rzetelni, operatywni i słuchają potrzeb klienta. 

 

 
Wystawiający referencję: Konsorcjum Finansowe PREMIUM Sp. z o.o. 
Imię i Nazwisko: Mirosław Kucharczyk 
Data: 2012-10-04 
 

Świetny zespół zgranych, kompetentnych, kreatywnych i gotowych do 

działania ludzi. Specjaliści od czynienie możliwym tego co wydaje się 

nieosiągalne. Nic dodać - nic ująć. Polecać i rekomendować z czystym 

sumieniem:-) 

 

 
Wystawiający referencję: Jerzy Magierowski Agent Ubezpieczeniowy 
Imię i Nazwisko: Jerzy Magierowski 
Data: 2012-10-04 

 

Firma Multispektrum Sp. z o.o. dała się poznać jako rzetelny, wiarygodny i 

solidny partner. Z pełnym przekonaniem rekomendujemy usługi 

Multispektrum Sp. z o.o. jako firmy spełniającej najwyższe standardy 

jakości w zakresie świadczonych usług.  

 

 
Wystawiający referencję: Vision Film Sp.z o.o.S.K.A. 
Imię i Nazwisko: Włodzimierz Otulak 
Data: 2012-09-19 
 

Współpracę z firmą Multispektrum Sp.z o.o. oceniamy pozytywnie, a w 

szczególności zaangażowanie oraz profesjonalizm jej pracowników. Firma 

Multispektrum Sp.z o.o. wykazała się dobrą organizacją i 

profesjonalizmem załogi i jest godną polecenia przy realizacji kolejnych 

zleceń jako wiarygodny partner. 

 

 
Wystawiający referencję: ARCHIWIZACJA Krystyna Szczęsna 
Imię i Nazwisko: Krystyna Szczęsna 
Data: 2012-07-26 
 

Profesjonalizm, wiedza, ogromne doświadczenie, zaangażowanie i 

skuteczność - to charakteryzuje Multispektrum. Tu doradcy szanują 

każdego klienta i wnikliwie analizują jego potrzeby. Multispektrum to 

numer 1 wśród doradców finansowo-kredytowych. 

 

 
Wystawiający referencję: AZ Multikoncept 
Imię i Nazwisko: Agnieszka Zabochnicka 
Data: 2011-08-08 

 

Centrum Finansowe Multispektrum to kompetentna firma finansowa 

posiadająca w swoim pakiecie szerokie spektrum ofert adresowanych 

zarówno dla klienta indywidualnego jak też instytucjonalnego. 

Multispektrum charakteryzuje wysoki standard obsługi, elastyczność oraz 

szybkość procesu i decyzyjności. Szczerze polecam usługi.  
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Wystawiający referencję: Kinga Kita 
Imię i Nazwisko: Kinga Kita 
Data: 2011-04-22 
 

Dziękuję firmie Multispektrum za rzetelną i profesjonalną obsługę. 

Fachowa wiedza i kontakty były niezwykle pomocne w przypadku mojej 

skomplikowanej sytuacji jako kredytobiorcy. Efekt osiągnięty! Jestem 

bardzo zadowolonym klientem i na pewno skorzystam z usług firmy 

Multispektrum jeszcze nie raz. Zdecydowanie polecam!  

 

 
Wystawiający referencję: Invest Land-Consulting 
Imię i Nazwisko: Monika Iłowska 
Data: 2011-03-23 
 

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń we współpracy z firmą 

Multispektrum Sp. z o.o. możemy zaświadczyć o wysokiej klasie 

oferowanych usług oraz profesjonalizmie jej pracowników w szczególności 

Pana Sławomira Piotrowskiego. 

 

 
Wystawiający referencję: J-Property 
Imię i Nazwisko: Marcin Jędrzejewski 
Data: 2011-03-18 

 

Firma Multispektrum przygotowała i koordynowała operację przeniesienia 

posiadanego przeze mnie kredytu hipotecznego. Otrzymałem korzystną 

ofertę z poleconego przez Multispektrum banku, a nastepnie pomoc w 

wypełnieniu wniosku kredytowego oraz skompletowaniu wymaganej 

dokumentacji. 

 

 
Wystawiający referencję: Polrentier Sp.z o.o. 
Imię i Nazwisko: Jacek Rembiszewski 
Data: 2011-03-17 
 

Firma Multispektrum Sp. z o.o.skutecznie pozyskuje finansowanie dla 

projektów osób fizycznych i prawnych.Jest partnerem 

rzeczowym,profesjonalnym i zdecydowanie skutecznym.Polecam. 

 

 
Wystawiający referencję: "Zofia i Tadeusz PRO" Sp z o.o 
Imię i Nazwisko: Tadeusz Adamczyk 
Data: 2010-10-26 
 

Firma Multispektrum Sp. z o.o wykazała się wielką rzetelnością i 

profesjonalizmem w przygotowaniu finansowania projektu realizowanego 

przez naszą firmę. Należy też podkreślić takt i przestrzeganie zawodowej 

etyki w postępowaniu pracowników Multispektrum Sp z o.o. Firma ta 

stawia dobro Klienta na pierwszym miejscu. Jesteśmy zadowoleni ze 

współpracy i możemy polecić tę firmę innym podmiotom. Tadeusz 

Adamczyk 

 

 
Wystawiający referencję: Pham Huyen Trang 
Imię i Nazwisko: Huyen Trang Pham 
Data: 2010-10-05 
 

Moja współpraca z Multispektrum zaczęła się od maja 2010 roku. W firmie 

zatrudnieni są ludzie którzy nie tylko znają się na swoim fachu ale też 

ekscytują się tym co robią dzięki czemu potrafią profesjonalnie doradzić 

każdemu klientowi w kwestiach finansowych. W pełni polecam 

Multispektrum jako rzetelna firma do współpracy.  

 

 
Wystawiający referencję: Barbara Żach 
Imię i Nazwisko: Barbara Żach 
Data: 2010-09-17 
 

Współpracuję z Firmą Multispektrum Sp.z o.o. od lutego 2010 roku. 

Współpraca układa się bardzo dobrze.Doradcy kredytowi są w pełni 

zoriętowani o Naszych produktach kredytowych,rzetelnie informują o 
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ofercie Naszego Banku.Wykazują ogromne zaangażowanie i pomoc przy 

kompletowaniu dokumentów.Profesjonalizm, życzliwość, 

sumienność,rzetelność to główne atuty tej Firmy. Polecam jakość 

oferowanych usług przez Firmę Multispektrum Centrum Kredytowe. 

Barbara Żach Przedstawiciel Bankowy - ING Bank Śląski S.A. Region 

Warszawa  

 
Wystawiający referencję: NDN S.A. 
Imię i Nazwisko: Jerzy Stękiel 

Data: 2010-09-13 
 

Z firmą Multispektrum Sp. z o.o. współpracujemy od kwietnia 2009r. 

Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy, ponieważ cenimy rzetelność i 

terminowość płatności fakturowych. Zarząd Spółki i jej Doradcy są ludźmi 

kulturalnymi, życzliwymi i odpowiedzialnymi. Obserwujemy planowy i 

sukcesywny rozwój firmy. Chętnie polecamy usługi oferowane przez 

Multispektrum, gdyż doceniamy profesjonalizm i kompetencje na wysokim 

poziomie.  

 

 
Wystawiający referencję: P H. KA-MA 
Imię i Nazwisko: Małgorzata Kask 
Data: 2010-09-07 
 

Firma, z profesjonalnym personelem. Każde spotkanie przebiegało w 

bardzo miłej atmosferze. Przedstawiciel, był w ciągłym kontakcie ze mną i 

cierpliwie odpowiadał na wszystkie moje pytania. Do każdego spotkania, 

był perfekcyjnie przygotowany. Dyspozycyjny, nawet w póżnych godzinach 

wieczornych. Jestem zachwycona współpracą z tą firmą, tym bardziej że 

pomimo trudności, zakończyła się pozytywnym dla mnie rozwiązaniem. Z 

pełną odpowiedzialnością polecę tą firmę wszystkim swoim znajomym. 

Małgorzata Kask 

 

 
Wystawiający referencję: KONKRET NIEruchomości 
Imię i Nazwisko: Agnieszka Szarecka 
Data: 2010-08-27 
 

Z firmą Multispektrum współpracuję od roku, dzięki temu mogę 

zaoferować klientom biura rzetelną i fachową obsługę związaną z 

pozyskaniem kredytu na zakup nieruchomości. Z usług firmy 

Multispektrum skorzystała spora grupa moich klientów i kilku znajomych, 

a nawet ja osobiście. Ważną informacją dla mnie jest zadowolenie 

klientów z obsługi i uzyskanego kredytu na zakup wymarzonej 

nieruchomości. Polecam współpracę z firmą Multispektrum. Agnieszka 

Szarecka właścicielka i pośrednik biura KONKRET NIEruchomości 

 

Wystawiający referencję: PLANEA.PL Sp. z o.o. 
Imię i Nazwisko: Elżbieta Tokarska 
Data: 2010-08-25 
 

Firma nasza z Firmą Multispektrum współpracuje od listopada 2009 roku. 

W okresie tym Multispektrum dało się poznać jako Firma w pełni 

angażująca się w zrozumienie potrzeb klienta. Zarząd Firmy dba o wysoki 

poziom świadczenia usług i wysokie kompetencje pracowników. 

Terminowość i uczciwość to jedna z licznych dewiz i przymiotów Firmy. Z 

cała odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że Firma Multispektrum jest 

firmą profesjonalną i rzetelną. Polecamy. 
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Wystawiający referencję: MKM s.c. J.Pac , I.Godziszewska -Pac 
Imię i Nazwisko: Janusz Pac 
Data: 2010-08-24 
 

Firma Multispectrum charakteryzuje sie absolutnie unikalna cechą na 

rynku pośrednictwa kredytowego: potrafia powiedziec "tego nie da sie 

zrobić ", " to nie mozliwe" "taki kredyt jest niezałatwialny". W ten sposób 

nie marnują czasu swoich klientów i nie karmią ich złudzeniami. Wiem to 

po sobie. Brawo. Rzetelność polega równierz na umiejętości mówienia 

"NIE' 

 

 
Wystawiający referencję: Rejko Myjnie Samochodowe 
Imię i Nazwisko: Sławomir Pieńkos 
Data: 2010-08-23 
 

Zdecydowanie polecam firmę Miltispektrum Sp. z o.o. Rzetelna informacja, 

profesjonalizm w działaniu, bardzo duże umiejetności i doświadczenie to 

główne atuty tej firmy.  

 

 
 
Wystawiający referencję: Cashway - Planer Finansowy Albert Ligman 
Imię i Nazwisko: Albert Ligman 
Data: 2010-08-20 
 

Współpraca ze Spółką Multispektrum rozpoczęła się w styczniu 2010 roku. 

Opiera się ona o pośredniczenie w zakresie pozyskiwania środków 

finansowych dla naszych klientów - indywidualnych jak i firmowych. 

Ponad półroczne doświadczenia z Multispektrum, pozowliły wydać 

POZYTYWNĄ REKOMENDACJĘ. Fachowe podejście do sprawy, ludzie z 

doświadczeniem, wysoka jakość obsługi klientów jak i oferowanych usług 

oraz produktów, terminowe rozliczenia oraz miła atmosfera. Cóż więcej...? 

Zdecydowanie polecam i rekomenduję firmę Multispektrum. 

 

 
 
Wystawiający referencję: Jobexplorer S.C. 
Imię i Nazwisko: Tomasz Majchrzyk 

Data: 2010-08-20 

 

Firma Multispektrum rozpoczęła współpracę z Jobexplorer na początku br. 

Multispektrum regularnie zamieszcza ogłoszenia rekrutacyjne na naszym 

portalu. Współpraca przebiega bardzo dobrze. 

 

 
 
Wystawiający referencję: IPK Sp. z o.o. 
Imię i Nazwisko: Anna Drzazga 
Data: 2010-08-20 

 

Firma Multispektrum jest klientem naszego Serwisu Ogłoszeniowego od 

czerwca 2009. Współpraca układa się pomyślnie i miło, wszelkie 

zobowiązania są regulowane w terminie. Mamy nadzieję na dalszą 

współpracę i rekomendujemy Multispektrum jako rzetelną i solidną firmę. 

 

 
 
Wystawiający referencję: Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości 
Imię i Nazwisko: Piotr Czajkowski 
Data: 2010-08-19 
 

Z Multispetrum Sp. z o.o. wsółpracuję od początku istnienia firmy. 

Szczególnię cenię dbałość o terminiwość i prawodłowość wzajemnych 

rozliczeń. Zarząd Multispektrum Sp. z o.o. przykłada dużą wagę do 

profesjonalnej obsługi naszych wspólnych klientów. Liczę na dalszą 

owocną współpracę. 

 

 
 
 
 

 



Referencje dla MULTISPEKTRUM Sp z o.o.  
 

Wystawiający referencję: Mariola Kurnik-Stułka 
Imię i Nazwisko: Mariola Kurnik-Stułka 
Data: 2010-08-16 
 

Chcieliśmy z mężem bardzo polecić wszystkim usługi firmy Multispektrum. 

Dzięki firmie udało się nam "bezboleśnie" przejść przez wszystkie etapy 

przyznawania kredytu. Ich profesjonalizm i poważne podejście do tematu 

zrobiły na nas duże wrażenie. Bardzo dziękujemy i w razie potrzeby w 

przyszłości na pewno skorzystamy ponownie z pomocy firmy 

Multispektrum. 
 
 
Wystawiający referencję: Jacek Walaszczyk 
Imię i Nazwisko: Jacek Walaszczyk 
Data: 2010-08-13 
 

W nawiązaniu do usług, jakie spółka Multispektrum wykonała dla mnie w 

zakresie kredytu hipotecznego oraz ubezpieczeń majątkowych, chciałbym 

serdecznie podziękować za wyjątkowo udaną współpracę. Przedstawiciele 

spółki wykazali się wysokim profesjonalizmem i zrozumieniem naszych 

potrzeb. Życzliwość, rzetelność i zdolności interpersonalne stanowią 

doskonałą wizytówkę firmy. Zaoferowano mi kompleksową obsługę 

związaną z negocjowaniem warunków kredytowych oraz wszelkich innych 

czynności dotyczących przyznania kredytu hipotecznego. Oprócz 

kontaktów z bankami wiązało się to również z załatwianiem wielu spraw u 

dewelopera, pozyskiwaniem dodatkowych dokumentów, itp. Pomimo 

mojej dość skomplikowanej sytuacji związanej z pobytem za granicą 

Polski, wszystkie kwestie zostały rozstrzygnięte w sposób mnie 

satysfakcjonujący, co oszczędziło mi nie tylko dodatkowych kosztów 

finansowych, ale również czasu i stresu. Doświadczenie we współpracy ze 

spółką Multispektrum pozwalają mi z całym przekonaniem za 

rekomendować firmę Multispektrum wszystkim tym, którzy cenią wysoką 

jakość usług dostosowanych do potrzeb klientów i profesjonalizm działań.  

 

 
 
Wystawiający referencję: Marzena Wisniewska-Pieńkos 
Imię i Nazwisko: Marzena Wisniewska-Pieńkos 
Data: 2010-08-13 
 

Polecam firmę Miltispektrum Sp. z o. zapewniając, ze jest to firma, która 

wykazała się wysokim profesjonalizmem w trakcie świadczenia usługi. 

Multispektrum rzetelnie informuje o wszystkich konsekwencjach 

zawieranych umów, co jest dużym atutem firmy, świadczącym o wysokich 

umiejętnościach i doświadczeniu. Firma zapewnia również dostęp do jak 

najszerszej informacji na temat świadczonej usługi i dostosowuje ofertę 

do potrzeb klienta. Zdecydowanie polecam.  

 

 
 
Wystawiający referencję: Performance Media Sp. z o.o. 
Imię i Nazwisko: Tomasz Gleń 
Data: 2010-08-09 

 

Firma Multispektrum rozpoczęła współpracę z naszą firmą ponad rok temu. 

Wykonuje swoje usługi bardzo profesjonalnie, z dbałością o klienta. Przy 

każdym zleceniu firma Multispektrum służy fachowym doradztwem, 

pomaga dobrać najlepszą ofertę i dostosowuje ją do wymagań klienta. Nie 

mamy żadnych zastrzeżeń do współpracy, która cały czas układa się 

bardzo owocnie. Również nie mamy żadnych problemów z płatnościami i 

kontaktami z przedstawicielami firmy. Jesteśmy w pełni zadowoleni ze 

współpracy. 

 

 
 
Wystawiający referencję: Dejvit Ltd 
Imię i Nazwisko: Dawid Gunia 
Data: 2010-08-05 

 

Bardzo dobra firma, rzetelny człowiek 

 



Referencje dla MULTISPEKTRUM Sp z o.o.  
 

 
 
Wystawiający referencję: Consulto Sp. z o.o.  
Imię i Nazwisko: Jolanta Urbanowska 
Data: 2010-08-03 
 

Z Multispektrum wspólpracujemy od poczatku jej działalności i od 

początku współpraca ta była na bardzo wysokim poziomie, gdyż wysoki 

jest poziom profesjonalizmu zawodowego zarówno włascicieli firmy jak i 

pracowników. Firma ma niezwykle szeroką ofertę banków 

współpracujących, doradcy bezbłędnie potrafią ocenić sytuację klienta i 

przedstawić mu kilka najlepszych ofert finansowania. Nie ma znaczenia 

czy klient jest osobą szukającą pozyczki na wyjazd wakacyjny, czy 

korporacją potrzebującą milionów na inwestycję - obsługa zawsze jest 

profesjonalna. Szybko, sprawnie, w miłej atmosfarze. Może powinnam 

jeszcze napisać parę słów krytyki lecz nie ma czego krytykować - i oby tak 

dalej. Polecam zarówno szukającym finansowania jak i pośrednikom 

finansowym do owocnej współpracy. 

 

 

 
Wystawiający referencję: Leszek  
Stall  
Imię i Nazwisko: Leszek Stall 
Data: 2010-07-27 
 

Znakomita, profesjonalna współpraca w doskonałej atmosferze. Firma 

mająca znakomite zaplecze wiedzy, kontaktów i szybkości działania w 

trudnej materii bankowego i kredytowego doradztwa i pośrednictwa, w 

wyszukiwaniu najlepszych kredytów i źródeł finansowania. Polecam bo 

jestem pod wrażeniem do tej pory!  

 

 

 

 

 

 

Liczba referencji :  47  

 

 

 

 

 

https://www.opineo.pl/opinie/multispektrum-sp-z-o-o 

https://wizytowka.rzetelnafirma.pl/4SQ86J7K 

 

 

 


