Dịch vụ bảo trì máy văn phòng

Công ty cổ phần công nghệ và thương mại H.A.T chính thức được thành lập từ tháng 02 năm
2018. Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là Dịch vụ Tin học bao gồm: bảo trì máy tính, sửa
chữa máy tính, xử lý các sự cố về máy tính, máy văn phòng, các sự cố về mạng internet, mạng
điện thoại, lập trình tổng đài, diệt virus ...

Với dịch vụ bảo trì máy văn phòng của công ty HAT, quý khách sẽ được hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì,
sữa chữa tận nơi bởi đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm.

Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ này :

1. Bảo trì định kỳ :

Được thực hiện định kỳ vào 1 ngày được ấn định hàng tháng với nội dung công việc như sau:
Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh thông số trình điều khiển thiết bị v.v...

2. Khắc phục sự cố đột xuất :

Ngoài thời gian bảo trì định kỳ nói trên, bất cứ thời điểm nào các máy móc thiết bị của quý
khách bị trục trặc hay hỏng hóc, xin quý khách vui lòng điện thoại đến Phòng chăm sóc khách
hàng chuyên nghiệp của chúng tôi, khi nhận được thông báo của quý khách, chúng tôi lập tức
cử cán bộ kỹ thuật đến để kiểm tra và sửa chữa miễn phí cho quý khách. Thời gian trong vòng
02 tiếng kể từ khi tiếp nhận thông tin.

3.Cho mượn máy khác sử dụng :

Trong các trường hợp máy móc thiết bị của quý khách bị hỏng hóc nặng không khắc phục
được ngay, nếu quý khách có yêu cầu mượn thiết bị (áp dụng cho các loại linh kiện vi tính, máy
in, modem ...), Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách mượn một thiết bị khác đang trong tình
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trạng hoạt động tốt để sử dụng trong thời gian chờ sửa chữa.

4. Cung cấp vật tư và linh kiện thay thế:

Trong thời gian bảo trì tại nơi sử dụng có hiệu lực, Chúng tôi sẽ cung cấp tận nơi cho quý khách
đầy đủ các loại vật tư và linh kiện thay thế với giá ưu đãi.

5.Hướng dẫn sử dụng thiết bị

Chúng tôi sẽ thường xuyên hướng dẫn quý khách sử dụng và khai thác triệt để tính năng của
thiết bị, giúp cho quý khách tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc mang lại hiệu quả cao nhất
trong công việc.

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của công ty! Rất mong nhận được sự hợp tác từ
phía khách hàng.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần công nghệ và thương mại H.A.T

Địa chỉ: 406 Hồ Tùng Mậu – Mai Dịch – Hà Nội

Chi nhánh: 442 Phạm Văn Đồng - Từ Liêm - Hà Nội

Hotline: 0983.676.282 (Mr Tuấn)
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Email: hat@baotrimaytinh.biz

Website: http://baotrimaytinh.biz
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