
АРБИКАС – ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРВИЗ ЗА ОФИС ТЕХНИКА И КОНСУМАТИВИ

КАЧЕСТВЕНИЯТ ПЕЧАТ Е ЛИЦЕТО НА ВАШИЯ БИЗНЕС

Ние предлагаме СИГУРНОСТ за бизнеса Ви.

Поддръжка за 20 лв. с ДДС ! Възможно ли е ?

АРБИКАС има удоволствието да  Ви  предложи промоционална услуга,  чрез  която
всеки заинтересован ще може да получи качествено обслужване на добра цена.
Вече няма да се  чудите колко  пари ще похарчите,  за да  работят  принтерите и
копирите  в офиса. Плащате символична  месечна  абонаментна такса и знаете, че
екип от  професионални техници и сервизни инженери познават Вашите машини и
се грижат отговорно за тях.

Ето какво включва услугата:
✔ Брой принтери/копири/многофункц.устройства на поддръжка – 

НЕОГРАНИЧЕН;
✔ Безплатни консултации за оптимизиране на разходите за печат;
✔ Брой безплатни посещения на място – 1 бр. на месец с до 1 час вложен 

специализиран инженерен труд;
✔ Експресен срок за реакция при обаждане – до 8 работни часа / при 

стандартни 16 работни часа/;
✔ Предимство в обслужването спрямо клиентите без договор;
✔ Отстъпка за труд при ремонт, след изразходването на включения в пакета;
✔ Отстъпка за резервни части;
✔ Отстъпка за оригинални и неоригинални консумативи;
✔ Отстъпка за презареждане на касети и мастилници;

Поемаме ангажимент да познаваме вашите машини:  всеки клиент на поддръжка
получава индивидуален профил при нас. В него се описва подробно спецификата
на работа и наличната техника. 

 
За  всеки  потребител  работата  е  по-спокойна,  ако  знае,  че  има  към  кого  да  се
обърне в случай на спешност или авария – по този начин той работи над това, за
което му се плаща и е добър в своята област. 
Независимо от дейността на Вашата фирма, броя служители и машини, услугата е
подходяща за всеки и затова не се колебайте, свържете се с нас и заявете среща, в
която ще можем да Ви запознаем на място с детайлите на услугата.

Примерен договор можете да видите тук:
http://www.arbikas.com/view/storage/contracts/Dogovor_sigurnost.pdf 

За повече информация не се колебайте да се свържете с нас на телефони 02/971-
21-61, 873-11-79

http://www.arbikas.com/view/storage/contracts/Dogovor_sigurnost.pdf

