【Bán Máy Photocopy tại Lê
Chân】™ Uy tín Chất lượng Số 1
Công ty Việt Số Hóa chuyên Bán máy photocopy tại Lê Chân Hải
Phòng và các tỉnh thành lân cận. Bảo hành 01 năm Liên hệ ngay
0981.669.996
Máy photocopy đa chức năng đang dần trở nên quen thuộc đối với
mọi người, đặc biệt là dân văn phòng và những người kinh doanh
dịch vụ in ấn. Cũng bởi tính tiện lợi của chúng, bạn có thể dễ
dàng in ấn, photo, scan… tài liệu một cách dễ dàng và chính
xác nhất. Vì thế, chiếc máy photo đã phát triển một cách nhanh
chóng, mỗi người dùng đều sử dụng nó để đáp ứng cho nhu cầu
của mình như là scan tài liệu, sao chụp và phục vụ công việc
in ấn tài liệu… Dĩ nhiên, chọn một chiếc máy photo tốt nhất
tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của bạn.

Bán máy photocopy tại Lê Chân

Địa chỉ Bán máy photocopy Tại Lê
Chân Hải phòng
Máy Văn Phòng Việt Số Hóa thành lập năm 2012 với dịch vụ chính
là bán máy photocopy và cho thuê máy photocopy. Với sự đa dạng
từ kiểu dáng đến mẫu mã sản phẩm, Việt Số Hóa hiện đang trở
thành đơn vị cung cấp máy photocopy hàng đầu trên thị trường
hiện nay. Các sản phẩm của đơn vị này luôn nhận được phản hồi
rất tích cực của khách hàng nhờ chất lượng đảm bảo cùng mức
giá thành hấp dẫn.
“Xem khách hàng là người thân, đặt lợi ích của khách hàng lên
trên cả lợi nhuận”

TỔNG KHO MÁY PHOTOCOPY VIỆT SỐ HÓA
Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ bán máy
photocopy tại Hải Phòng và các tỉnh thành lân cận như Quảng
Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Thái Bình…được rất nhiều khách hàng
hài lòng.
Máy photocopy của

Việt Số Hóa luôn là sự lựa chọn của các

doanh nghiệp, văn phòng, công trình, khu công nghiệp, cá nhân,
trường học, hộ kinh doanh dịch vụ… Do chúng tôi không ngừng
cập nhập thêm nhiều dòng máy photocopy đời mới, hiện đại được
chọn lọc kỹ nhất nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho người sử
dụng.
Phương hướng của chúng tôi: Đa dạng hóa máy photocopy nhằm
phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng. Nâng cao tay nghề kỹ
thuật, rèn luyện đội ngũ chăm sóc khách hàng. Phát triển thêm
nhiều chi nhánh trên cả nước. Đem đến cho khách hàng sự hài
lòng tuyệt đối.
Xem thêm: cho thuê máy photocopy tại Lê Chân

CHỌN MUA MÁY PHOTOCOPY CỦA VIỆT SỐ HÓA,
BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ
Sản phẩm máy photocopy chất lượng tốt nhất,
giá rẻ nhất, thời gian đáp ứng nhanh chóng.
Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời, chính sách đổi mới
máy cho khách hàng mua sản phẩm của Việt Số
Hóa
Mỗi tháng đều có nhiều ưu đãi và quà tặng đặc
biệt giành cho khách hàng.

MÁY PHOTOCOPY RICOH – MÁY PHOTOCOPY
TOSHIBA – MÁY PHOTOCOPY XEROX

Làm thế nào để
photocopy tốt?

chọn

được

máy

Câu trả lời thường là người bán là ai. Chúng ta đều biết máy
photocopy là một những thiết bị có sử dụng những nhóm linh
kiện hao mòn thường xuyên chính vì vậy cần có một đơn vị cung
cấp dịch vụ thường xuyên để máy chạy được ổn định trong thời
gian dài. Chính vì vậy quý vị nên lựa chọn đơn vị bán máy
photocopy lớn hay các nhà phân phối lớn. Các nhà phân phối này
chủ yếu tập trung ở Hải Phòng và thành phố Hà Nội
Nhận thức được những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực này.
Công ty bán máy photocopy Thanh Bình với đội ngũ đông đảo kỹ
thuật tay nghề cao luôn cam kết đi đầu về chất lượng dịch vụ
sau bán hàng. Công ty có đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp có nhiều
năm kinh nghiệm, luôn hết mình trong công việc. Phấn đấu xây
dựng và phát triển công ty thành một địa chỉ tin tưởng cho
khách hàng với phương châm.Chế độ bảo thành trọn ven suốt 12
tháng
Chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị các dòng máy Photocopy
nhập khẩu RICOH và FUJI XEROXmới độ mới từ 95% – 97% dành cho
văn phòng và các cửa hàng photocopy dịch vụ. Với chế độ bảo
hành 12 THÁNG và bảo trì trọn đời quý vị có yên tâm vào chất
lượng sản phẩm của chúng tôi.

Hãy trao Việt Số Hóa cơ hội được chăm sóc cho văn phòng của
bạn!

Tổng Kho máy photocopy Việt Số Hóa
194 Trung Hành- Đằng Lâm- Hải An- Hải Phòng
Hải Phòng, Hải Phòng 180000
Việt Nam
Điện thoại: 0981669996
Số điện thoại: 0988872245
Fax: 0961669996
Email: tongkhomayphotocopy@gmail.com

【Bán Máy Photocopy tại Hồng
Bàng】™ Uy tín Chất lượng Số 1
Công ty Việt Số Hóa chuyên Bán máy photocopy tại Hồng Bàng Hải
Phòng và các tỉnh thành lân cận. Bảo hành 01 năm Liên hệ ngay
0981.669.996

Bán máy photocopy tại Hồng Bàng
Máy photocopy đa chức năng đang dần trở nên quen thuộc đối với
mọi người, đặc biệt là dân văn phòng và những người kinh doanh
dịch vụ in ấn. Cũng bởi tính tiện lợi của chúng, bạn có thể dễ
dàng in ấn, photo, scan… tài liệu một cách dễ dàng và chính
xác nhất. Vì thế, chiếc máy photo đã phát triển một cách nhanh
chóng, mỗi người dùng đều sử dụng nó để đáp ứng cho nhu cầu
của mình như là scan tài liệu, sao chụp và phục vụ công việc
in ấn tài liệu… Dĩ nhiên, chọn một chiếc máy photo tốt nhất
tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của bạn.

Địa chỉ Bán máy photocopy Tại Hồng
Bàng Hải phòng
Máy Văn Phòng Việt Số Hóa thành lập năm 2012 với dịch vụ chính
là bán máy photocopy và cho thuê máy photocopy. Với sự đa dạng
từ kiểu dáng đến mẫu mã sản phẩm, Việt Số Hóa hiện đang trở
thành đơn vị cung cấp máy photocopy hàng đầu trên thị trường
hiện nay. Các sản phẩm của đơn vị này luôn nhận được phản hồi
rất tích cực của khách hàng nhờ chất lượng đảm bảo cùng mức

giá thành hấp dẫn.
“Xem khách hàng là người thân, đặt lợi ích của khách hàng lên
trên cả lợi nhuận”

TỔNG KHO MÁY PHOTOCOPY VIỆT SỐ HÓA
Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ bán máy
photocopy tại Hải Phòng và các tỉnh thành lân cận như Quảng
Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Thái Bình…được rất nhiều khách hàng
hài lòng.
Máy photocopy của Việt Số Hóa luôn là sự lựa chọn của các
doanh nghiệp, văn phòng, công trình, khu công nghiệp, cá nhân,
trường học, hộ kinh doanh dịch vụ… Do chúng tôi không ngừng
cập nhập thêm nhiều dòng máy photocopy đời mới, hiện đại được
chọn lọc kỹ nhất nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho người sử
dụng.
Phương hướng của chúng tôi: Đa dạng hóa máy photocopy nhằm
phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng. Nâng cao tay nghề kỹ
thuật, rèn luyện đội ngũ chăm sóc khách hàng. Phát triển thêm
nhiều chi nhánh trên cả nước. Đem đến cho khách hàng sự hài

lòng tuyệt đối.
Xem thêm: cho thuê máy photocopy tại Hồng Bàng

CHỌN MUA MÁY PHOTOCOPY CỦA VIỆT SỐ HÓA,
BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ
Sản phẩm máy photocopy chất lượng tốt nhất,
giá rẻ nhất, thời gian đáp ứng nhanh chóng.
Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời, chính sách đổi mới
máy cho khách hàng mua sản phẩm của Việt Số
Hóa
Mỗi tháng đều có nhiều ưu đãi và quà tặng đặc
biệt giành cho khách hàng.

MÁY PHOTOCOPY RICOH – MÁY PHOTOCOPY

TOSHIBA – MÁY PHOTOCOPY XEROX

Làm thế nào để
photocopy tốt?

chọn

được

máy

Câu trả lời thường là người bán là ai. Chúng ta đều biết máy
photocopy là một những thiết bị có sử dụng những nhóm linh
kiện hao mòn thường xuyên chính vì vậy cần có một đơn vị cung
cấp dịch vụ thường xuyên để máy chạy được ổn định trong thời
gian dài. Chính vì vậy quý vị nên lựa chọn đơn vị bán máy
photocopy lớn hay các nhà phân phối lớn. Các nhà phân phối này
chủ yếu tập trung ở Hải Phòng và thành phố Hà Nội
Nhận thức được những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực này.
Công ty bán máy photocopy Thanh Bình với đội ngũ đông đảo kỹ
thuật tay nghề cao luôn cam kết đi đầu về chất lượng dịch vụ
sau bán hàng. Công ty có đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp có nhiều
năm kinh nghiệm, luôn hết mình trong công việc. Phấn đấu xây
dựng và phát triển công ty thành một địa chỉ tin tưởng cho
khách hàng với phương châm.Chế độ bảo thành trọn ven suốt 12
tháng
Chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị các dòng máy Photocopy
nhập khẩu RICOH và FUJI XEROXmới độ mới từ 95% – 97% dành cho
văn phòng và các cửa hàng photocopy dịch vụ. Với chế độ bảo
hành 12 THÁNG và bảo trì trọn đời quý vị có yên tâm vào chất
lượng sản phẩm của chúng tôi.

Hãy trao Việt Số Hóa cơ hội được chăm sóc cho văn phòng của
bạn!

Tổng Kho máy photocopy Việt Số Hóa
194 Trung Hành- Đằng Lâm- Hải An- Hải Phòng
Hải Phòng, Hải Phòng 180000
Việt Nam
Điện thoại: 0981669996
Số điện thoại: 0988872245
Fax: 0961669996
Email: tongkhomayphotocopy@gmail.com

【Bán Máy Photocopy tại Uông
Bí Giá Rẻ】™ Chất lượng Số 1
Văn phòng bạn đang cần một chiếc máy photocopy để sao chép văn
bản nhanh và tiện lợi tại thành phố Uông Bí Quảng Ninh? Bạn
đang lên kế hoạch mở dịch vụ photocopy? Hay đang cân nhắc đến
việc nâng cấp thay thế dàn máy cũ hay bị trục trặc bằng những
thiết bị mới? Hãy liên hệ Ricoh – đơn vị bán máy photocopy
nhập khẩu số 1 trong khu vực.

Việt Số Hóa – Đơn vị bán máy
photocopy nhập khẩu 1 tại Uông Bí
Chúng tôi là một trong những đơn vị tiên không trong việc nhập
máy photocopy cho thị trường sỉ và lẻ trong nước. Tính riêng
tại TP. Uông Bí, Ricoh đáp ứng số lượng lớn đơn hàng bán và
cho thuê máy photocopy trong khu vực, trở thành đơn vị cung
cấp máy nhiều nhất tại đây và trong nhiều năm liền. Chất lượng
máy của Ricoh luôn được đảm bảo, trong khi giá bán rất cạnh
canh, chúng tôi luôn đem đến sự hài lòng cao nhất cho các
khách hàng của mình.

Bán máy photocopy tại Uông Bí Quảng Ninh
Đặc biệt, các dòng máy photocopy cũ nhập khẩu được ưa chuộng
hơn hẳn, đây cũng là xu thế mua sắm trang thiết bị văn phòng
của các công ty, doanh nghiệp lớn nhỏ, cá nhân kinh doanh dịch
vụ in ấn, photo. Sau đây là những lí do máy photocopy Ricoh cũ
ngày càng được ưa chuộng hơn hẳn:
Tiết kiệm chi phí, chỉ từ 10 triệu đồng, quý khách có
thể sở hữu cho mình một chiếc máy Ricoh với các chức
năng tương tự như một máy mới.
Máy photo Ricoh hoạt động ổn định, độ bền cao, thân

thiện với môi trường.
Sản phẩm đa dạng, nhiều model, nhiều phân khúc giá cho
quý khách lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.
Thông qua chính sách bảo hành, bảo trì (bảo hành 40.000
bản hoặc 12 tháng – bảo trì 2 năm đối với các dòng máy
photocopy cũ tại Việt Số Hóa), công ty chúng tôi sẽ phục
vụ khách hàng chu đáo và tận tình nhất.
Mua hàng nhanh chóng, thanh toán dễ dàng, tiện lợi.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, hướng dẫn tận tình quý khách cách
sử dụng cũng như cách xử lý các lỗi cơ bản nhất.
Hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt cũng như hướng dẫn sử dụng
miễn phí các khách hàng trong khu vực TP Uông Bí
Cung cấp linh kiện, vật tư thay thế phù hợp tốt nhất cho
máy khi cần thiết.
Với những ưu điểm tuyệt vời của dòng máy photocopy cũ trên,
Cty Việt Số Hóa tin rằng máy photocopy Ricoh cũ nhập khẩu này
sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng của quý khách hàng.
Chúng tôi có rất nhiều chương trình khuyến mại khi khách hàng
mua máy Photocopy được tặng theo nhiều phần quà hấp dẫn kèm
theo, mua máy Photocopy quý khách sẽ được hưởng rất nhiều ưu
đãi và lợi ích :
– Được hưởng bảo hành tốt nhất mà chỉ có ở Việt Số Hóa mới có.
– Được giảm % vào những dịp tết, lễ.
– Được giảm giá khi mua văn phòng phẩm và linh kiện máy
Photocopy.

TỔNG KHO MÁY PHOTOCOPY VIỆT SỐ HÓA
Máy photocopy Ricoh cũ nói riêng và máy photocopy cũ nhập khẩu
nói chung tại Việt Số Hóa được đảm bảo chất lượng, kiểm tra và
test máy kỹ càng trước khi giao cho quý khách hàng, với mong
muốn mang lại sự hài lòng tuyệt đối và sự an tâm cho mọi lựa
chọn của quý khách hàng dành cho Việt Số Hóa chúng tôi.
Xem thêm : cho thuê máy photocopy tại Uông Bí

Tổng Kho máy photocopy Việt Số Hóa
194 Trung Hành- Đằng Lâm- Hải An- Hải Phòng
Hải Phòng, Hải Phòng 180000
Việt Nam
Điện thoại: 0981669996
Số điện thoại: 0988872245
Fax: 0961669996
Email: tongkhomayphotocopy@gmail.com

Bán máy photocopy tại Hải
Phòng Giá luôn giảm đến 40%
Việt Số Hóa
về thiết bị
máy tính,
photocopy,
Photocoy đa

là 1 công ty lớn nhất
máy văn phòng bao gồm
laptop, máy in, máy
với nhiều mẫu máy
dạng, đẹp.

Chúng tôi luôn tự hào là đại lý cung cấp máy photocopy lâu
năm của các hãng nổi tiếng trên thế giới tại Việt Nam.Với kinh
nghiệm và uy tín của mình chúng tôi cam kết mang đến cho khách
hàng những sản phẩm tốt nhất, dịch vụ tốt nhất đáp ứng cho mọi
văn phòng và các cơ sở kinh doanh máy photocopy dịch vụ :

Với nhiều mẫu mã đa dạng về chức năng và chủng loại khách hàng
hoàn toàn có thể lụa chọn cho mình một sản phẩn phù hợp.Các
dòng máy có tốc độ từ thấp tới cao từ khổ giấy A3, A4, A5… đến
các chức năng nổi trội như máy photocopy hai mặt, tự động nạp
bảo gốc, đảo bản sao, ngoài tính năng photocopy quý khách có
thể được chọn thêm các tính năng như in, scan, fax.
Với các dòng máy photocopy chính hãng chất lượng vượt trội
cũng như là cá dòng máy photocopy màu hiện đại nhất hiện nay
trên thị trường. Dịch vụ của Việt Số Hóa luôn mang lại cho
khách hàng sự hài lòng với nhiều quà khuyến mại, bảo hành bảo
trì miễn phí tại nơi sử dung.
Đội ngũ kỹ thuật được đào tạo chính hãng và sẵn sàng phục vụ
khách hàng mọi lúc mọi nơi.

Kinh nghiệm lựa chọn đơn vị bán máy
photocopy uy tín
Máy photocopy là một những thiết bị có sử dụng
kiện hao mòn thường xuyên chính vì vậy cần có
cấp dịch vụ thường xuyên để máy chạy được ổn
gian dài. Chính vì vậy quý vị nên lựa chọn
photocopy lớn hay các nhà phân phối lớn.

những nhóm linh
một đơn vị cung
định trong thời
đơn vị bán máy

Nhận thức được những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực này.
Việt Số Hóa với đội ngũ đông đảo kỹ thuật tay nghề cao luôn
cam kết đi đầu về chất lượng dịch vụ sau bán hàng. Chúng tôi
tâm niệm câu nói “ MUA 1 LẦN DÙNG MÃI MÃI” nên tất cả các
máy của chúng tôi bán ra ngoài chế độ bảo hành 2 năm thì đều
được bảo trì bảo dưỡng miễn phí trong suốt thời gian sử dụng.
Và phương châm của chúng tôi luôn hướng đến là “SỐ 1 VỀ DỊCH
VỤ HẬU MÃI”.
Chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị các dòng máy Photocopy
nhập khẩu RICOH mới độ mới từ 95% – 97% dành cho văn phòng và
các cửa hàng photocopy dịch vụ. Với chế độ bảo hành 2 năm và
bảo trì trọn đời quý vị có yên tâm vào chất lượng sản phẩm của
chúng tôi.

Mua máy Photocopy tại Việt Số Hóa có uy
tín không?
Việt Số Hóa cam kết với khác hàng là 100% sản phẩm được công
ty Việt Số Hóa bán ra luôn đảm bảo chất lượng và 100% là sản
phẩm chính hãng. Được bảo hành theo đúng chẩn của hãng sản
xuất khi mua máy mới tại Việt Số Hóa

Chế độ bảo hành Máy photocopy tại Việt Số
Hóa như thế nào?
Với những sản phẩm máy photocopy được mua tại Việt Số Hóa luôn
được bảo hành theo đúng quy trình. Và đảm bảo chất lượng theo
quy chuẩn bảo hành từ hãng sản xuất.

Giá cả của sản phẩm tại Việt Số Hóa như
thế nào?
Việt Số Hóa xin cam kết và đảm bảo với Quý Khách hàng khi mua
sản phẩm tại công ty chúng tôi luôn có nhiều ưu đãi nhất. Và
chúng tôi cam kết giá cả rẻ nhất thị trường hiện nay.

Ở Viêt Số Hóa có cho thuê máy photocopy
chính hãng không?
Việt Số Hóa luôn có những dịch vụ đi cùng như cho thuê máy
photocopy và dịch vụ bảo trì máy photocopy giá cả rất ưu đãi.

Để nhận được nhiều ưu đãi hơn hãy gọi cho chúng tôi: 0981 669
996

Tổng Kho máy photocopy Việt Số Hóa
194 Trung Hành- Đằng Lâm- Hải An- Hải Phòng
Hải Phòng, Hải Phòng 180000
Việt Nam
Điện thoại: 0981669996
Số điện thoại: 0988872245
Fax: 0961669996
Email: tongkhomayphotocopy@gmail.com

