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Головна / Пакет додаткового сервісу

Пакет додаткового сервісу

ii

Придбай Додатковий сервПридбай Додатковий сервіс та отримайіс та отримай 
 

1 АБО 2 РОКИ ГАРАНТІЇ ДОДАТКОВО1 АБО 2 РОКИ ГАРАНТІЇ ДОДАТКОВО

Мабуть, кожен стикався з ремонтом техніки: це дорого і не завжди вигідно…Мабуть, кожен стикався з ремонтом техніки: це дорого і не завжди вигідно…

З додатковим терміном гарантії, Ви будете впевнені у тому, що після закінчення гарантії виробника, Ви завжди можете розраховувати на насЗ додатковим терміном гарантії, Ви будете впевнені у тому, що після закінчення гарантії виробника, Ви завжди можете розраховувати на нас  
 

БЕЗКОШТОВНИЙ РЕМОНТ ТЕХНІКИ, ЯКА ВИЙШЛА З ЛАДУ ЧЕРЕЗ ПЕРЕПАД НАПРУГИБЕЗКОШТОВНИЙ РЕМОНТ ТЕХНІКИ, ЯКА ВИЙШЛА З ЛАДУ ЧЕРЕЗ ПЕРЕПАД НАПРУГИ

Для виробників перепад напруги не є гарантійним випадком, тому Вам доведеться самостійно оплачувати ремонт…Для виробників перепад напруги не є гарантійним випадком, тому Вам доведеться самостійно оплачувати ремонт…

Ми безкоштовно відремонтуємо Вашу техніку і вона надалі обслуговуватиметься по гарантіїМи безкоштовно відремонтуємо Вашу техніку і вона надалі обслуговуватиметься по гарантії  
 

20% ЗНИЖКИ НА ПОСЛУГИ20% ЗНИЖКИ НА ПОСЛУГИ

Навіть продукція найкращих виробників може зламатись з тих чи інших причин…

Ми надаємо 20% знижки на усі сервісні послугиМи надаємо 20% знижки на усі сервісні послуги

 

БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ТА ДІАГНОСТИКА ТЕХНІКИБЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ТА ДІАГНОСТИКА ТЕХНІКИ

Часто причина непрацездатності техніки ховається глибше ніж ми думаємо…Часто причина непрацездатності техніки ховається глибше ніж ми думаємо…

Ви завжди можете розраховувати на безкоштовну консультацію або діагностику придбаної у нас технікиВи завжди можете розраховувати на безкоштовну консультацію або діагностику придбаної у нас техніки

 

НЕ СКОРИСТАЛИСЬ СЕРВІСОМ? МИ ПОВЕРНЕМО КОШТИ*НЕ СКОРИСТАЛИСЬ СЕРВІСОМ? МИ ПОВЕРНЕМО КОШТИ*

*Мається на увазі можливість придбання техніки або отримання знижки на товар, що рівноцінний вартості придбаного Додаткового Сервісу у*Мається на увазі можливість придбання техніки або отримання знижки на товар, що рівноцінний вартості придбаного Додаткового Сервісу у
випадку, коли протягом терміну дії Додаткового Сервісу жодна з його послуг не була використана (при умові, що розмір знижки невипадку, коли протягом терміну дії Додаткового Сервісу жодна з його послуг не була використана (при умові, що розмір знижки не
перевищуватиме 30% від вартості товару).перевищуватиме 30% від вартості товару).

 

Вартість пакету становить всього 10% від вартості придбаного товару, що зазвичай, дешевше вартості ремонту в сервісному центрі.Вартість пакету становить всього 10% від вартості придбаного товару, що зазвичай, дешевше вартості ремонту в сервісному центрі.  
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