SAMSUNG FÖRETAGSSERVICE

MOBILTELEFONER ● VIDEOVÄGGAR ● BILDSKÄRMAR

SERVICE

VI LAGAR DIN MOBILTELEFON
– SNABBT OCH SÄKERT
När olyckan är framme så gäller det att få snabb hjälp! Samsung Service
erbjuder lokala reparationer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Som
företagskund är du prioriterad och du bestämmer själv om vi ska hämta
upp din trasiga mobiltelefon hos dig eller om du hellre besöker oss direkt.
Reparationstiden för en mobiltelefon är cirka en timme.
Det kan vara tryggt att veta att vi åtgärder alla typer av fel och att vi har
all utrustning för att mäta kvaliteten på sändning, mottagning och om
produkten är vattentät etc. Vi använder Samsungs originalreservdelar och
Samsung genomför årligen revisioner för att säkerställa att vi följer deras
riktlinjer. Detta gör att du kan vara säker på att få tillbaka en kvalitetssäkrad
och fungerande produkt.
Kontakta oss för att få ett förslag på service som passar dig och företaget!

KONTAKTA
OSS:
OSCAR SOFTWARE ERBJUDER DET BÄSTA
ERP-SYSTEMET PÅ MARKNADEN FÖR
SERVICELEVERANTÖRER OCH SERVICEBUTIKER.

VÅRA KUNDER

OSCAR.FI/OSCARSERVICE

www.oscar.fi | myynti@oscar.fi

FRÅN BILDSKÄRM TILL VIDEOVÄGG
– VI INSTALLERAR OCH SERVAR
Oavsett om du använder bildskärmen i informationssyfte
eller som reklammedia är det viktigt med en fungerande
produkt, eftersom produkten ofta är uppsatt för allmän
beskådan. Vi erbjuder rikstäckande installationer och
service på plats av olika bildskärmlösningar.

Uppstår ett problem behöver du endast kontakta oss
för att få problemet åtgärdat direkt på plats. Samsung
Service samarbetar med ledande leverantörer av
digital signagelösningar och innehåll. Vi skräddarsyr en
servicelösning som passar ditt företag!

Samsung kör Ford
För oss på Samsung är säkerhet, funktionalitet och pris viktigt. Därför har vi
valt att köra Ford Transportbilar. Det är trafiksäkra bilar som har fem stjärnor
i Euro NCAP (krocktest) vilket ger våra tekniker en trygg och bra arbetsmiljö.
Förutom det värdesätter vi en bra relation och närhet till vår leverantör, något
som Upplands Motor och deras hängivna personal på Ford kan stå för.
upplandsmotor.se

KORT OM
SAMSUNG SERVICE
Vi erbjuder rikstäckande reparation av Samsungs
produkter till företag och privatpersoner. Vi har
trimmat vår organisation och kompetens för att
på bästa sätt serva Samsungs kunder. Det gör att
vi kan ge dig snabbare service och högre kvalitet i
reparationerna.
Vi utför garantiservice samt reparation av
försäkringsärenden och kostnadsförslag
på flertalet av Samsung produkter såsom
mobiltelefoner, vitvaror, tv, bildskärmar och AV
produkter. Servicen erbjuds på plats hos kunden,
som inskick eller att kunden besöker våra
servicecentra i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Välkommen!

SERVICE

08-20 10 48
info@samsungservice.se
www.samsungservice.se

