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    บริการจากทาง www.becomz.com  
  www.becomz.com : เป็นศูนย์กลางบริการ ซ่อมคอม พิวเตอร์นอกสถานที่ เปิดบริการ ซ่อมคอม พิวเตอร์ถึงที่สะดวกรวดเร็ว ด้วยทีมงานช่าง ซ่อมคอม พิวเตอร์
มืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่จะไปบริการซ่อม ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน วัด โรงเรียน ร้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ โดยคิดอัตราค่าบริการเริ่มต้นเพียง 
500
บาทต่อเครื่องเท่านั้น!
 
ติดต่อ : 
NetDesign
โทร. 
083-792 - 5426 
www.becomz.com

สัจจะธรรมค้ำจุนโลก ทางเราถือสัจจะคำสัญญาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้า เพื่อสังคมที่มีสัจจะ  

  เงื่อนไขการให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ By www.becomz.com

1.ค่าบริการด้าน Hardware เช็คหรือเปลี่ยนอุปกรณ์นอกสถานที่ 500 บาท ต่อเครื่อง 

2.ค่าบริการด้าน Software ลง windows + โปรแกรมพื้นฐาน +Office นอกสถานที่ 700 บาทต่อเครื่อง 

3.ค่าบริการ Install Driver นอกสถานที่ของแต่ละเครื่อง หากจําเป็นต้องติดตั้ง 300 บาท ต่อเครื่อง 

4.ค่าบริการเก็บข้อมูล นอกสถานที่ หากเป็นความต้องการของลูกค้า 300 บาท ต่อเครื่อง 
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5. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม อัตราค่าบริการด้านต่างๆ ได้ที่ www.becomz.com

เงื่อนไขการรับประกัน

1.ด้าน Hardware รับประกันตามบริษัทนําเข้าสินค้า เช่นSYNNEX , Com7 ฯลฯ

2.ด้าน Software รับประกัน 7 วันหากมีปัญหาจากอาการเดิมแจ้งภายระยะเวลาประกัน ทําให้ใหม่ฟรี

3. ในการลง windows ใหม่ หากลูกค้าเก็บข้อมูลเอง  ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ลูกค้าเก็บเอง  ทุกกรณี 

วันที่.......เดือน...............พศ...................

ผู้รับบริการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ

ลงชื่อผู้รับบริการ

(................................................................)
  หากคุณกำลังมองหาสถานที่ รับ ซ่อมคอม ถึงที่
  เราคือหน่วยรับ ซ่อมคอม พิวเตอร์ถึงที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน บริษัท ห้าง ร้าน สถานสงเคราะห์ โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ
เราจะไปบริการซ่อมให้ในราคาสุดประหยัด ถูกกว่ายกไปซ่อมที่ห้างหรือร้านซ่อมแน่นอน เนื่องจากทางร้านของเราไม่ต้องเสียค่าเช่าพื้นที่
จึงสามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ได้   หากคุณประสบปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น
  -เครื่องค้าง -เครื่องแฮ้งค์ -เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ -เครื่องเปิดใช้งานแล้วรีสตาร์ทเอง -เครื่องเพี้ยน วันที่ เวลา ตั้งกี่รอบต่อกี่รอบก็ยังเพี้ยน -เครื่องเปิดไม่ขึ้น ไฟไม่ติด
-เครื่องเปิดขึ้นมาแล้วจอมืด -เครื่องพิมพ์งานไม่ออก -เครื่องขึ้นเออเร่อ Error -เครื่องเล่นเน็ตไม่ได้ -เครื่องติดไวรัส ฯลฯ
อีกปัญหาร้อยแปดพันเก้าประการปัญหาคอมพิวเตอร์ ทางเรายินดีรับซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ดั่งใจอีกครั้ง โดยช่าง ซ่อมคอม พิวเตอร์มืออาชีพ
จากประสบการณ์ซ่อมกว่า 10 ปี เคยผ่านงานซ่อมมาแล้วนับไม่ถ้วน จึงสามารถรับประกันงานซ่อมได้เต็มที่
 

ข้อดีของบริการรับ
ซ่อมคอม
ถึงที่ โดย 
www.becomz.com
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  1. ไม่ต้องกังวลเรื่องถอดสายไฟแล้วเสียบไม่ถูก เพราะเราจะไปซ่อมถึงที่เลย ไม่ต้องถอดสาย หรือเคลื่อนย้ายไปไหน 
  2. ไม่ต้องกลัวเรื่องโดนเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์ เพราะเป็นการซ่อมที่หน้างาน คุณสามารถนั่งดูไปด้วยได้เลย หากอยากเรียนรู้เราก็จะสอนให้ที่หน้างาน  3.

ไม่ต้องกังวลเรื่องอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์จะใช้การไม่ได้ 
เพราะเราจะติดตั้งให้ใช้การได้เหมือนเดิม พร้อมให้ทดลองใช้งานจริงๆ
 
4. ไม่ต้องกังวลว่า ซ่อมแล้วจะใช้การไม่ได้ 
เนื่องจากซ่อมเสร็จแล้ว จะให้ลูกค้าทดลองใช้งานจริงทุกอย่าง จนเป็นที่พอใจ
 
5. ช่วยประหยัดเวลา 
ไม่ต้องเสียเวลารอรถ รอคิว รอช่าง นั่งรอจนซ่อมเสร็จ แล้วก็รอยกกลับอีก
 
6. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ไม่ต้องเสียค่ารถเพิ่มเติม ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันรถ ไม่ต้องเสียค่าซ่อมแพงเกินไป
 
7. ช่วยประหยัดพลังงาน 
ไม่ต้องยกคอมไปถึงร้านซ่อมเป็นเวลาหลายชั่วโมง แล้วก็ไม่ต้องยกกลับ
 
8. ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า
คิดค่าบริการถูกกว่ายกไปห้างหรือร้านซ่อม ประหยัดค่ารถ ประหยัดค่าน้ำมัน
 
9. ลูกค้าสงสัยตรงไหน สอบถามได้ 
จะสามารถอธิบายทุกอย่างได้อย่างไม่ปกปิด
 
10. เลือกเวลาให้ไปซ่อมได้อย่างสะดวก
ว่าจะให้ไปซ่อมตอนกลางวันหรือกลางคืน หรือเวลาไหน เนื่องจากเรามีทีมงาน
ซ่อมคอม
ภาคค่ำ(บริการจนถึงเที่ยงคืน) สำหรับลูกค้าที่ไม่ค่อยมีเวลา ฯลฯ
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บริการหลังการซ่อม โดย www.becomz.com  ทุกงานซ่อมรับเราประกัน 1 สัปดาห์เต็ม หากปัญหาเดิมยังอยู่ เราจะไปบริการซ่อมให้ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
และสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เคยใบ้บริการกับทาง www.becomz.com เรามีบริการ ซ่อมคอม ออนไลน์ฟรีให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  ความน่าเชื่อถือ โดย ww
w.becomz.com
  ทาง www.becomz.com ตระหนักถึงข้อนี้ดี จึงได้จัดทำระบบทุกอย่างเปิดเผยและตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเป็น - สถานที่ตั้ง ทางร้านมีที่อยู่อย่างชัดเจน พร้อมแผนที่ 
- ช่างซ่อม
ทางร้านได้แสดงชื่อจริงของช่างซ่อม พร้อมประวัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ 
- เว็บไซต์
ทางร้านเปิดเว็บไซต์ 
www.becomz.com
ไม่ได้เปิดมาเฉพาะกิจ หรือชั่วครั้งชั่วคราว แต่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นปัญหาต่างๆ ที่หลายๆ ท่านเคยเจอ เช่น
ซ่อมเสร็จรับเงินแล้วหาย ตามตัวช่างไม่ได้ โทรไปก็ไม่รับ ปัญหาเดิมยังไม่หายทั้งๆ ที่จ่ายเงินไปแล้ว ไม่รับประกันงานซ่อม ฯลฯ ปัญหาดังกล่าวนี้จะหมดไป
เมื่อเลือกใช้บริการกับเรา www.becomz.com
 
ทางทีมงานยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ 
“เพราะงานของเราไม่ได้อยู่แค่ซ่อมเสร็จแล้วจบ…แต่งานของเราคือซ่อมแล้วต้องดูแลลูกค้าให้ใช้การได้ตลอดไปด้วยดี”
 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับทาง 
www.becomz.com
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