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BẢNG GIÁ SỬA MÁY IN
Miễn phí: Hổ trợ từ xa qua Teamviewer, ĐT, Zalo, Facebook…
QUY TRINH SỮA MÁY IN TẬN NƠI
Trường hợp lỗi có thể xử lý ngay
1. Kỹ Thuật Viên (KTV) kiểm tra kiểm tra chi tiết toàn bộ máy in, nhằm tránh trường hợp thay nhầm,
gây lãng phí tiền bạc cho người sử dụng.2. KTV đưa ra cách khắc phục sửa chữa và báo giá với
từng lỗi. (bảng giá được niêm yết đầy đủ, rõ ràng tại web của công ty).3. Khi được khách hàng đồng ý
với cách khắc phục và giá sửa chữa, KTV sẽ tiến hanh sửa ngay tạo chổ cho khách hàng4. Khi đã
thay thế và sửa chữa xong, KTV sẽ vệ sinh toàn bộ máy cho khách, giúp bảo trì, nâng cao tuổi thọ
của máy in.5. Test lại cho khách hàng xem lỗi đã được khắc phục.
Trường hợp lỗi cần hỗ trợ
Trong trường hợp, máy in bị lỗi không thể khắc phục được ngay cần sự hỗ trợ từ các phần mềm,
phần cứng chuyên dụng KTV sẽ mang máy về công ty sửa.
1. Trước tiên, nhân viên sẽ tháo rời linh kiện cho Quý Khách hàng kiểm tra và ký nhận từng linh kiện
để khách hàng hoàn toàn tin tưởng khi giao sản phẩm
2. Làm phiếu biên nhận (ghi thông tin liên lạc của khách hàng và mô tả tình trạng máy).
3. Xác định chính xác nguyên nhân lỗi máy in, chúng tôi sẽ báo lại lỗi cho khách, không thay đổi linh
kiện nếu chưa có sự đồng ý của Quý Khách hàng
4. Sau khi sửa chữa xong, nhân viên sẽ gọi điện thông báo với Quý Khách hàng ngày giờ trả máy.
Quý Khách hàng vui lòng mang phiếu biên nhận để kiểm tra kỹ lưỡng các linh kiện máy in của mình
trước khi nhận máy

NẠP MỰC

GIÁ MỰC
TRẮNG ĐEN
(VNĐ)

GIÁ MỰC MÀU
(VNĐ)

GIÁ MỰC IN
PHUN
(VNĐ)

HP

80.000 – 100.000

300.000 – 450.000

50.000 – 70.000

CANON

80.000 – 100.000

300.000 – 450.000

50.000 – 70.000

SAMSUNG

120.000 – 150.000

300.000 – 450.000

50.000 – 70.000

BROTHER

150.000 – 180.000

300.000 – 450.000

50.000 – 70.000

PANASONIC

180.000 – 250.000

Liên hệ

Liên hệ

EPSON

120.000 – 180.000

300.000 – 450.000

50.000 – 70.000

XEROX

120.000 – 150.000

300.000 – 450.000

Liên hệ

LEXMARK

120.000 – 150.000

300.000 – 450.000

Liên hệ

CÁC LỖI MÁY IN THƯỜNG GẶP
Không cuốn giấy khi in (thay quả đào)
- Dòng HP các loại: 250.000 – 280.000VNĐ
- Dòng Canon các loại: 250 – 280.000VNĐ
Lỗi in không được: 120.000VNĐ – 200.000VNĐ
Lỗi kẹt giấy do hư bao lụa: 350 – 400.000VNĐ
Thay chip samsung: 250.00 – 280.000VNĐ
Reset máy Brother (hết bộ đếm): 120.000 – 150.000VNĐ
Lỗi máy in không khởi động: Liên hệ
Lỗi máy in không nhận cartridge ( hộp mực ): Liên hệ
Lỗi máy in không lên nguồn: Liên hệ
Lỗi máy in không hết nối được máy tinh: Liên hệ
Lỗi máy in không kết nối được Network: Liên hệ
Chia sẽ máy in nội bộ, Lan, Wifi: Liên hệ

- Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT
- Bảo đảm Uy tín chất lượng.
- Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
- Xin liên hệ bộ phận khách hàng 0903910685 - 08 38612769

