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Serwis GSM Włocławek

Naprawa Smartfonów Tabletów
i Telefonów komórkowych
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Serwis Lenovo Meizu Xiaomi Samsung Sony Lg Nokia
Huawei Sagem Motorola Alcatel Sony Ericsson Htc
Apple-iPhone Blackberry Siemens Nec i innych...
BARDZO KRÓTKIE TERMINY NAPRAW
KOSZT NAPRAWY TELEFONU TO CENA

OD 20 -50ZŁ plus koszt części

tel 544117071 tel 737669666

OTWARTE OD 9-16 SOBOTY OD 9-13

e-mail

serwis.gsm.wloclawek@onet.pl

NAPRAWY WYSYŁKOWE TELEFONÓW SMARTFONÓW I TABLETÓW

O Nas
Nasza firma jest niezależnym serwisem GSM.

Zajmujemy się naprawą telefonów oraz smartfonów i tabletów

Serwisem telefonów zajmujemy się prawie od 20 lat

Wykonujemy naprawy pogwarancyjne

telefonów komórkowych wszystkich marek

NAPRAWIAMY RÓWNIEŻ SMARTFONY I TABLETY

NAJTAŃSZE CENY NAPRAW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

WE WŁOCŁAWKU UL ZDUŃSKA 4 tel 544117071

Powiadamiamy o wykonanej naprawie SMS-em

Na wykonane naprawy udzielamy gwarancji
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Autoryzowany serwis nie uznał gwarancji - przyjdź do nas

Nie pobieramy opłaty za nienaprawione telefony i ekspertyzę telefonu

Wszystkie naprawy robione są u nas na miejscu

Wykonujemy usługi w zakresie:

- zdjęcie sim-locka z telefonów komórkowych
- zdjęcie sim-locka z modemów 3G/4G
- wymiana paneli dotykowych (szybki-digitizera)
- wymiana lub naprawa portów komunikacyjnych USB
- wymiana samej szybki samsung I-phone
- aktualizacje systemów android i symbian
- ściąganie blokad sim lock
- wgrywanie oprogramowania
- wgrywanie polskiego języka
- usuwanie kodu aparatu
- naprawa zasięgu
- naprawa eprom
- naprawa telefonów po zalaniu oraz po upadku
- naprawa elektronicznych elementów telefonu
- naprawa układu ładowania
- naprawa wibracji
- naprawa nie działającego lub ograniczonego zasięgu
- wymiana wyświetlaczy lcd
- wymiana głośników, mikrofonów, buzerów i innych części
- wymiana elementów uszkodzonych mechanicznie

Na podstawie naszego doświadczenia podajemy orientacyjne koszty naprawy.

PROSIMY JEDNAK NAS ZROZUMIEĆ I WZIĄĆ POD UWAGĘ FAKT

IŻ PRZEZ TELEFON WYJĄTKOWO SŁABO WIDAĆ
I CIĘŻKO JEST TELEFONICZNIE OCENIĆ KOSZT NAPRAWY.

Posiadamy baterie do wielu modeli telefonów komórkowych.

Możliwy montaż części dostarczonych przez klienta.

3/4

Start

4/4

