FIX&GO.

Fixers is de grootste en snelstgroeiende reparatieketen van Nederland met
inmiddels 12 Service Points. Fixers staat voor kwaliteit, snelheid, betrouwbaarheid
en klanttevredenheid. Fixers repareert smartphones, laptops, tablets en computers.

Minder schakels. Meer tevreden medewerkers.
Fixers introduceert Fix&Go, ons B2B2C model waarin wij medewerkers van je bedrijf sneller en duurzamer
kunnen helpen met reparaties. Stuur medewerkers met hardware problemen direct naar één van de Fixers
Service Points in de buurt. De medewerker kan zelf online een reparatie aanmelden via de Fixers Online
Portal. De factuur? Wij repareren op naam en op rekening van het bedrijf. Zo is de schade en/of het defect
sneller gefixt, de IT-afdeling ontzorgd en de medewerker blij.
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Online zelf een reparatie aanmelden
Met de Fixers Online Portal kunnen
medewerkers makkelijk zelf hun
reparatie aanmelden. Ook houden
ze zelf zicht op de status van hun
reparatie en krijgen ze melding
wanneer het device gereed is.

Alles onder één dak. Lekker makkelijk.
Reparatie
Via 12 Service Points in Nederland en snelgroeiend.
Een dedicated Business Center nabij Schiphol.
Reparatie van alle merken smartphones, tablets en laptops.

Inruil
Taxatie binnen 48 uur, uitbetaling binnen 72 uur.
Inruil in batches mogelijk. Hoge inruilwaarden.

Vervangen
Fixers is officieel Apple partner en biedt het gehele Apple assortiment
nieuw aan. Als alternatief bieden we ook een groot assortiment
Refurbished producten aan zoals iPhones, iPads en Macbooks.

Afvoer & Recycling
Data wissen inclusief rapport conform AVG-wetgeving.
Afvoer oude apparaten conform AVG-wetgeving.

Transportmogelijkheden
Logistieke diensten zoals opsturen.
Ophaal- en brengservice, speciaal voor bedrijven.

Vast contactpersoon
Je eigen dedicated account manager. Snel schakelen voor al je vragen.

Facturatie
Factureren op naam en op rekening van bedrijf.

€

+

Additionele services
-Data migratie & plaatsen van SSD
-Ramgeheugen uitbreiden

-(Her)installeren van laptops
-Screenprotectors op maat

Fixers Service Points
Reparatie Verkoop Inruil

FIXERS ZAKELIJK
zakelijk@fixers.nl
085 019 3954
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Binnenkort geopend!

www.fixers.nl/zakelijk

