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 CUNG CẤP CÁC LOẠI MÁY PHOTOCOPY
 CUNG CÂP VẬT TƯ, MỰC, LINH KIỆN
 DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY PHOTOCOPY
 DỊCH VỤ BẢO TRÌ TOÀN PHẦN MÁY

 DỊCH VỤ CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY
TOSHIBA
DỊCH VỤ
THUÊ MÁY
PHOTOCOPY
DỊCH VỤ
BẢO TRÌ
SỬA CHỮA

XEROX
5 Không:

5 Có:

=> Chi phí đầu tư máy ban đầu

Sơ hữu loại máy tốt nhất

=> Chi phí vật tư, linh kiện tiêu hao

Đáp ứng công việc nhanh nhất

=> Chi phí kỹ thuật sửa chữa

Phục vụ dịch vụ hoàn hảo chuyên nghiệp

=> Chi phí mực thay thế

Tiếc kiệm thời gian

=> Chi phí khấu hao máy

Dễ dàng thay đổi chủng loại máy phù hợp

=> Sửa chữa các loại máy Photocopy :” Ricoh, Toshiba, Xerox, Canon, Shap…”
=> Miễn Phí kiểm tra máy lần đầu khi Quý Khách đăng ký sử dụng dịch vụ
=> Bảo trì máy miễn phí trong thời gian sử dụng mực,
=>

DỊCH VỤ
BẢO TRÌ
TOÀN PHẦN

RICOH

=>
=>

=>
=>

Khi Quý Khách sử dụng dịch vụ bảo trì toàn phần, Quý khách sẽ không phải
lo về kỹ thuật cũng nhu hỏng hóc của máy photocopy vì chúng tôi sẽ cung cấp
toàn bộ mực tiêu hao, linh kiện vật tư thay thế cần thiết
để máy có thể hoạt động thường xuyên, liên tục một cách tốt nhất
Quý Khách không cần quan tâm vấn đề kỹ thuật cũng nhu các vấn đề về hiện
trạng hỏng của máy, vì chúng tôi sẽ thay quý khách quản lý kỹ thuật, sửa
chữa, cũng như đưa ra những biện pháp thay thế tỗi ưu nhất cần thiết cho máy
photocopy
Quý Khách Hàng chỉ phải trả tiền bảo trì định kỳ hàng tháng, và chi phí phát
sinh khác khi có phụ trội phát sinh
Sử dụng Dịch Vụ Bảo Trì Toàn Phần là Quý Khách Hàng đã tiếc tiệm được
thời gian, công sức, đặc biệt là chi phí về máy photocopy
Nguyễn Hữu Toàn - 0944989188
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