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Taxareklamer

Bilreklamer

Alt i reparationer og service
af Apple enheder
Originale reservedele
PhoneGO benytter udelukkende reservedele af original kvalitet,
hvilket sikrer dig et færdigt produkt af den samme, oprindelige kvalitet
fra Apple.

Overtagelse af Apple-garanti
Vi overtager Apple-garantien ved reparationer på dine Apple-enheder
og yder 24 måneders garanti på de reparationsprodukter, du køber
hos phoneGO.

Gratis udkørsel
GRATIS

Hos PhoneGO tilbyder vi vores kunder gratis udkørsel fra øjeblikket,
hvor kunden bestiller en reparation. Vores varevogn er udstyret med
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et certificeret værksted.

Hurtig reparation
Vi leverer tilmed en hurtig, effektiv og kvalitetsbaseret service i din
travle hverdag. Vores reparationer tager typisk 30 minutter, og vi rykker
ud til dig med det samme.

– vores vision og baggrund
PhoneGO’s baggrund bygger på mange års erfaringer indenfor branchen og dygtige
og kompetente medarbejdere, som tilsammen besidder stor viden omkring branchen.
Fundamentet består af kvalitet, som er udgangspunktet for de produkter og den service,
vi leverer. Vi bestræber os på at være mere end et værksted, der reparere din enhed
– derfor opbygger vi troværdighed og tryghed hos vores kunder gennem professionel
adfærd og ekstraordinære indsatser for at finde netop din løsning. Reparationsservice er
et spørgsmål om tillid til reparatøren, og derfor kommer kunden altid først hos PhoneGO.
Vi forstår, at din fritid er dyrebar og fornøden. Derfor ønsker vi ikke at sætte dig i en
situation, hvor du skal bruge din fritid på at tage ned i en fysisk butik for at få din enhed
repareret. Derfor leverer vi en hurtig og sikker service med korte reparationstider.

Fordelagtige erhvervsaftaler
Som erhvervskunde hos PhoneGO opnår du en individuel og fordelagtig rabatsats, der
sættes efter omfanget af din aftale. En erhvervsaftale sikrer dig yderligere en lang række
fordele, som hjælper dig på længere sigt.
Ønsker du at vide mere omkring vores erhvervsaftaler og de muligheder, vores tilbud
giver dig, kan du tilmelde dig erhvervsportalen på vores hjemmeside PhoneGO.dk. Vi
skræddersyer en aftale specifikt til dig, hvilket giver dig et større overblik.

• Rabat på alle reparationer samt udvidet service på enhederne
• Gratis, effektiv og hurtigt udkørende tekniker

Af denne grund er vores vision simpel; gennem kvalitet og service vil vi sørge for, at
der ikke hersker tvivl om, hvem man skal ringe til, såfremt ens Apple-enheder er ude af
funktion.

• Ekspresreparation af alle Apple-produkter

PhoneGO adskiller sig fra andre virksomheder i branchen, fordi vi leverer en samlet
pakkeløsning, der omfatter ekstraordinær service, kvalitetsprodukter af bedste kaliber
samt udkørende reparatører. Vi sparer dig tid, giver dig tryghed og et produkt, som du
ikke kan finde andre steder på markedet til samme, skarpe priser.

• Markedets bedste reservedele og 24 måneders garanti

• Support og rådgivning vedr. brugen af din enhed

Du kan hurtigt og nemt bestille tid til reparation af dine Apple-enheder online, uanset
om dit foretagende er privat eller erhverv. Vi garanterer udkørsel indenfor 24 timer af din
bestilling, og reparationerne tager typisk 30 minutter. Vi er her for at hjælpe dig hurtigst
og bedst muligt, så du kan komme tilbage til en hverdag med dine enheder i orden.
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