
Top 10 Thu Mua Máy In Giá Cao Uy Tín Tại
TPHCM

Nhận thu mua, thanh lý xác máy in cũ,

hư hỏng giá cao tận nơi

THU MUA MÁY FAX CŨ, LAPTOP ĐÃ QUA SỬ DỤNG GIÁ

CAO TẬN NƠI HCM ... Thu mua máy in cũ, thu mua may

in hu cu, mua may in cu, mua máy scan màu cũ, mua

máy quét ...

Hồ CHí MINH, QUậN 1, VIệT NAM, July 19, 2022

/EINPresswire.com/ -- Thanh lý, thu mua máy in, máy

photocopy cũ, hư hỏng tất cả các dòng, loại, thương

hiệu: HP, Canon, Epson, Samsung, Xerox,

Recoh,Toshiba, Oki, Brother, Panasonic, Ricoh,

Sharp, Fuji, Konica Minolta …

Dịch Vụ Chuyên Thu Mua Máy In cũ – Thu mua máy

Photocopy Cũ, Hư Tận Nơi Giá Cao Tại TPHCM

Công nghệ càng phát triển thì nhu cầu của người

dùng ngày càng cao. Một số máy in, máy photocopy

không còn đáp ứng được những yêu cầu mà người

dùng cần. Hay đơn giản là máy in, máy photocopy đã

hư hỏng, không thể sửa chữa cần bán đi.

Bạn có biết bán những mặt hàng trên ở đâu có giá

cao không? Tại sao KoiBus là nơi thu mua máy in –

máy photocopy hư cũ tận nơi được nhiều người lựa chọn?

Có nên bán máy in, máy photocopy cho dịch vụ hay không?

Hai dòng máy trên là thiết bị mà những người làm việc văn phòng rất cần đến. Nhờ có máy in,

máy photo mà công việc văn phòng trở nên đơn giản, nhanh chóng và thuận lợi hơn rất nhiều. Vì

thế, giá thành khi mua mới của hai loại máy văn phòng trên không rẻ chút nào.

Máy in, máy photocopy cho đơn vị kinh doanh càng lớn thì giá thành càng mắc, vì nó phải đảm

nhiệm nhiều tính năng hơn. Nếu hai loại máy trên bị hư hỏng nặng không thể sửa chữa, bạn sẽ

xử lý nó thế nào? Nhiều người sẽ lựa chọn mang đi bán đồng nát để không làm vướng víu nơi

làm việc, sau đó ngậm ngùi chi tiền ra mua máy mới.

http://www.einpresswire.com
https://koibus.com/thu-mua-may-in-photocopy-hu-cu-tan-noi/
https://koibus.com/


KoiBus nhận mua máy in, máy photocopy hiệu nào?

Dịch vụ thu mua lại máy photocopy, máy in KoiBus là một trong số ít những nơi nhận mua tất cả

dòng máy, phiên bản. Chúng tôi không đưa ra giá thành theo những tính năng mà sản phẩm có,

cấu hình, bộ nhớ hay thương hiệu.

Máy in:

+ Máy in hiệu HP.

+ Máy in hiệu Brother.

+ Máy in hiệu Canon.

+ Máy in hiệu Epson.

+ Máy in hiệu Samsung .

+ Máy in Panasonic.

+ Máy in thương hiệu cũ, đời cũ.

Koibus nhận thu mua máy in cũ giá cao như thế nào?

Ngoài thu mua tất cả các thương hiệu của 2 loại máy trên, chúng tôi còn nhận mua:

+ Mua máy cũ đã qua sử dụng, xuống cấp.

+ Nhận thanh lý máy in cũ nguyên Seal, Fullbox.

+ Mua các loại máy đã hư hỏng nặng nề, không thể sửa chữa.

+ Mua lại máy in của tất cả các cơ quan xí nghiệp, văn phòng, công ty, trường học,…

+ Chúng tôi nhậm mua 2 loại máy văn phòng trên với số lượng lớn.

+ Dịch vụ có nhận thu mua tận nơi để tiết kiệm thời gian và công sức cho khách hàng.

Khách hàng nhận được lợi ích gì từ dịch vụ thu mua máy in, máy photocopy cũ?

Với dịch vụ  thu mua máy in, máy photocopy của KoiBus, khách hàng sẽ nhận được những lợi ích

như:

+ Thời gian thu mua máy nhanh chóng, có nhân viên đến tận nơi để kiểm tra máy, thanh toán

tiền.

+ Mức giá thành thu mua khá cao, cam kết giá thành minh bạch, không lấy bất cứ chiêu trò gì để

ép giá sản phẩm của khách hàng.

+ Nhận mua mọi dòng máy, thông tin tư vấn và báo giá qua điện thoại nhanh chóng, chính xác.

+ Thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên tận tình, chu đáo và chuyên nghiệp.

+ Khách hàng có thể liên hệ với dịch vụ để thanh lý máy in, máy photocopy copy nhanh chóng

vào bất cứ ngày nào trong tuần.

+ Thời gian làm việc cố định từ 7h30 sáng đến 17h chiều.

+ Có trụ sở rõ ràng, đảm bảo mọi thông tin về dịch vụ là chính xác.

+ Quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảo.

+ Nếu khách hàng không tiện chốt giá qua điện thoại, chúng tôi sẽ cử người đến tận nơi thẩm

định, đưa ra mức giá phù hợp.

Quy trình thu mua máy in, máy photocopy cũ của KoiBus



+ Khách hàng sẽ được tư vấn và báo giá nhanh chóng, chính xác qua điện thoại hoặc thông qua

hình thức kiểm tra trực tiếp từ nhân viên.

Chốt giá.

+ Nhân viên sẽ kiểm tra lại sản phẩm và thanh toán tiền mặt cho khách hàng.

Nếu bất cứ khi nào bạn có nhu cầu thanh lý máy in, máy photocopy cũ thì có thể liên hệ đến

Koibus.com chúng tôi. KoiBus tự hào mình là một trong những đơn vị thanh lý máy in, máy

photocopy, thu mua máy tính laptop cũ giá cao với giá thành cao, có tính minh bạch để bảo vệ

quyền lợi khách hàng.
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