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MOBILTELEFON KARBANTARTÁS SZOLGÁLTATÁS
HAVI 1.500 FT / KÉSZÜLÉK ÁRON

MIT TARTALMAZ A SZOLGÁLTATÁSUNK?
Dedikált telefonszámon jelezheti nekünk, ha a szerződött készülékek bármelyike meghibásodott.
Díjmentesen saját futárszolgálatot biztosítunk az eszközök szállításához, és rövid időn belül
megjavítva kézbesítjük is. Akár a helyszínen gyorsan megoldjuk a problémát.
Erre az időtartamra cserekészüléket biztosítunk.
Nincs bosszantó várakozási idő az ügyfélszolgálatokon, nem kell felesleges köröket megtenni a
szervizek között.
Nem számolunk fel munkadíjat, a javításkor esetlegesen felhasznált alkatrész árából 30%
kedvezményt biztosítunk.
Prémium szolgáltatásként, a megbecsült alkalmazottak céges, vagy magán használatú eszközeire is
extra juttatásként köthető.
A telefonok állapotának megóvásáért szerződéskötéskor ingyen biztosítunk egy üvegfóliát, melyet
szakszerűen fel is helyezünk.
50% kedvezményt biztosítunk minden további üvegfólia árából partnereinknek.
10% árengedményt adunk bármely tartozék vásárlásakor.
5% kedvezményt adunk mobiltelefon, tablet, navigáció vásárlása esetén.
Partnereink dedikált telefonszámot kapnak, hogy szakértő és gyors segítséget kaphassanak.
Havonta egyszer személyes jelenlétet biztosítunk a szerződött partnereinknek, hogy a helyszínen
adhassunk technikai segítséget.
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MOBILTELEFON KARBANTARTÁS SZOLGÁLTATÁS
HAVI 1.500 FT / KÉSZÜLÉK ÁRON

TÁJÉKOZTATÓ DÍJSZABÁS
Szerződött Partnereink
részére
Készülék bevizsgálás / árajánlat

0 Ft

Szoftver frissítés

0 Ft

Folyadék által sérült készülék

0 Ft

tisztítása
Mechanikai javítás munkadíja

0 Ft + alkatrész ár -30%

Forrasztásos javítás

0 Ft + alkatrész ár -30%

munkadíja
Háztól-házig garanciális

0 Ft

ügyintézés
Háztól-házig garanciaidőn túli

0 Ft

ügyintézés
Adatmásolás mobilról mobilra

0 Ft

Adatmentés adathordozóra

0 Ft

Adat visszaállítás

0 Ft

adathordozóról
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REFERENCIÁINK

Évente a legkorszerűbb készülékekre cserélik céges
flottájukat a tartós bérlet kihasználásával.

Az oktatásban résztvevők mindennapjait segíti
karbantartási szolgáltatásunkkal.

Prémium szolgáltatásként, megbecsült dolgozóinak
biztosítja szolgáltatásunkat.

Több mint három éves szakmai együttműködés a
készülék és tartozék beszállítás területén.

10 ÉVES TAPASZTALAT
A Tartozékbolt.hu neve 10 éve garanciát jelent
partnereinknek, akikkel közösen, egyéni szerződések
alapján igazodunk igényeikhez.
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MIÉRT JÓ BÉRELNI?
NEM KELL TŐKÉJÉT LEKÖTNIE
Tartós bérlet szolgáltatásunk igénybevétele esetén Önnek nem kell a vállalkozása forrásait tárgyi
eszközökben tartani, illetve arra fordítani, így azok a legnagyobb hatékonyságú területre – saját
szakterületre – átcsoportosíthatók.
KÖLTSÉGHATÉKONY
A teljes bérleti díj költségként elszámolható, illetve a bérleti díj ÁFA-ja visszaigényelhető.
TERVEZHETŐ KIADÁSOK
Mobil flotta kezelés szolgáltatásunk segítségével a telefonok üzemeltetésével kapcsolatos költségek
előre kalkulálhatók, a ráfordítások egyenletesen oszlanak el.
EGYSZERŰ ÜGYINTÉZÉS
Dedikált kapcsolattartónk segítségével a mobilpark üzemeltetésével kapcsolatos feladatok alól
tehermentesítjük cégét, ezáltal munkaerő szabadul fel.
ÉVENTE MEGÚJULÓ, MODERN TELEFONOK
Évente lecserélheti teljes mobiltelefon flottáját, így megelőzhetőek az egy év után jelentkező
problémák! Pl.: Szoftver, Akku, stb.
FOLYAMATOS MOBILITÁS
Korlátlan ideig díjmentes cseretelefont biztosítunk mobiltelefonja meghibásodása esetén.
SZAKMAI TANÁCSADÁS
Bérlet előtt választható szolgáltatás, amely az optimális mobiltelefon üzemeltetési megoldások
kialakítására irányul, Mobil-policy kialakítása.
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MIÉRT JÓ BÉRELNI?
KALKULÁCIÓS PÉLDA
Készülék

Darab

Kiskereskedelmi
Ár/db

Típus/ár
összesen

Bérleti díj / hó / db
1 éves szerződés

Bérleti díj /év/típus
összesen

Mobiltelefon

20

200.000 Ft

4.000.000 Ft

14.000 Ft

3.360.000 Ft
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CÉGÜNKRŐL
A telefonokhoz mindenki ért és szívesen foglalkozik vele, mégis, mi azt gondoljuk, az Ön mobil ügyeinek
is javára válik, ha szakértők segítségével kezelik őket. A mobil flotta kezelés a telefon, és a finanszírozás
kiválasztásától a mindennapi problémák és a garanciális vagy épp nem garanciális javítások szakszerű és
költséghatékony elvégzésén át a teljes munkaidőben ezzel foglalkozó, tapasztalt szakemberek
gondoskodását jelenti.
A Tartozékbolt.hu neve 10 éve garanciát jelent partnereinknek, akikkel közösen, egyéni szerződések
alapján igazodunk igényeikhez.
Szolgáltatásaink a közös sikerek elérését támogatják. Legyen szó akár garanciális, akár garanciaidőn túli
teljes körű ügyintézésről, mellyel rengeteg időt és energiát spórolhatunk meg az Ön cégének.
Nincs bosszantó várakozási idő az ügyfélszolgálatokon, nem kell felesleges köröket megtenni a szervizek
között, céges partnereinknek saját futárszolgálatot biztosítunk a hibás készülékek szállításához, és a
megjavított telefonok kézbesítéséhez.
Nálunk nincs hűségidő és függőség a szolgáltatótól, bármilyen telefont, tartozékot, navigációt az
igényekhez igazodva, naprakész szaktanácsadással együtt biztosítunk. Beszerzünk bármit, ami kell.
A készülékek állapotának megóvásáért mindent megteszünk. Ha kell, egy szinte láthatatlan tokkal
biztosítjuk az elegáns megjelenést, de gondolunk a harcedzettebb felhasználókra is, akiknél a maximális
biztonságot célozzuk meg strapabíró erős tokkal és fóliával. Az autós töltő és tartó szett sem jelenthet
gondot, garanciát vállalunk a minőségre!
Gyorsan és precízen javítunk. Frissítjük és telepítjük a navigációkat, hogy segíthessünk a naprakész
tájékozódásban.
Megjavítjuk a mikroszkóp alatt látható hibákat is, forrasztunk, és szerelünk, hogy precíz munkával újra
egy hibátlan készüléket adhasson át futárunk.
Beszerezzük a legújabb technikai újdonságokat, a régi elavult készülékekkel sem kell vesződni,
felvásároljuk, beszámítjuk a használt eszközöket.
Referenciaként évek óta Partnereink közt tudhatjuk többek között a Hartmann Hungary Kft.-t , Robust
Plastics Hungary Kft-t, és a Győri Műszaki Szakképzési Centrumot.

WWW.TARTOZEKBOLT.HU

