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Thu Mua Đồ Điện Tử Số Lượng Lớn (dạng thanh lý văn phòng, trường học, phòng net) Hư Cũ TẬN NƠI

Hồ CHí MINH, QUậN 1, VIệT NAM, July 19, 2022 /EINPresswire.com/ -- Hiện nay, có rất nhiều văn

phòng, công ty, trường học cần thanh lý, bán lại những món đồ điện tử. Vì cơ bản, công nghệ

điện tử ngày càng tiên tiến, phát triển với những thiết bị hiện đại, đẳng cấp. Những đồ điện tử cũ

đã không còn đáp ứng được nhu cầu của người dùng.

Bạn có thể liên hệ đến KoiBus – dịch vụ thu mua đồ điện tử số lượng lớn (dạng thanh lý văn

phòng, trường học, phòng net) hư cũ tận nơi. Với dịch vụ này, những món đồ điện tử cũ của bạn

sẽ được thu mua lại với mức giá khá cao.

Tại sao cần đơn vị chuyên xử lý thiết bị điện tử?

Các thiết bị điện tử dùng trong văn phòng, trường học, phòng net không phải là ít. Nếu như đơn

vị đồng loạt thay mới hoàn toàn thì số lượng thiết bị, linh kiện điện tử thải ra là rất lớn.

Nếu các đơn vị đều chọn biện pháp xử lý đó là bán đồng nát hoặc mang hết ra bãi rác để vứt bỏ

nếu thiết bị hư hoàn toàn. Vấn đề ở đây là thiết bị điện tử chứa nhiều bo mạch. Nếu cơ sở thu

phế liệu bình thường muốn lấy được phần kim loại bên trong để bán thì sẽ cần đốt hết số bo

mạch “khổng lồ” đó.

Đây là nguyên nhân dễ gây cháy nổ, khói độc ảnh hưởng đến sức khỏe và thải trực tiếp ra môi

trường lượng rác thải lớn. Nếu để lượng rác thải xuất hiện liên tục như thế sẽ gây ra ảnh hưởng

lớn về môi trường, cuộc sống của mọi người xung quanh.

Dịch vụ KoiBus nhận thu mua lại đồ điện tử nào?

Những món đồ dùng điện tử mà dịch vụ chúng tôi nhận thu mua thuộc dạng thanh lý văn

phòng, phòng nét, trường học. Tại những nơi này, đồ dùng điện tử không chỉ có số lượng lớn mà

còn nhiều chủng loại  khác nhau.

Trong đó, những món đồ dùng điện tử mà chúng tôi thu mua lại bao gồm:

+ Đồ điện tử âm thanh: Dàn âm thanh máy tính, âm thanh trường học…

+ Máy tính: Thu mua Máy tính PC để bàn, laptop hư, cũ hay đã lỗi thời không dùng nữa. Đặc biệt

là chúng tôi thu mua cả máy tính hư hỏng nặng không thể sửa chữa, không còn dùng được.

+ Máy chiếu: Máy chiếu đã hư cũng được chúng tôi thu mua lại.
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+ Máy in, máy photocopy: Dịch vụ của chúng tôi nhận thu mua máy in hư hỏng nhẹ, máy in cũ,

máy photocopy cũ giá cao. Với những loại máy in, máy photocopy hư hoàn toàn chúng tôi cũng

sẽ thu mua.

Giá thành đồ dùng điện tử mà KoiBus thu mua

Bạn nghĩ rằng đồ dùng điện tử hư hỏng, bể nát, đã cũ đến mức không dùng được nữa thì mức

giá mua vào là bao nhiêu? Nhiều người cho rằng việc mang đi bán chẳng được bao nhiêu mà lại

mất công đóng gói cồng kềnh, di chuyển mất thời gian.

Tuy nhiên, lựa chọn dịch vụ thu mua đồ điện tử của KoiBus, bạn sẽ không cần lo lắng đến những

vấn đề trên. Chúng tôi không chỉ mua lại những món đồ này với giá cao. Mà công ty của chúng

tôi còn nhận thu mua tận nơi để không làm mất thời gian của khách hàng.

Quy trình thu mua đồ điện tử số lượng lớn của KoiBus

+ Khách hàng chỉ cần liên hệ đến dịch vụ để thông báo về việc mình muốn bán đồ dùng điện tử.

+ Những thông tin về giá thành thu mua sẽ nhanh chóng được nhân viên của chúng tôi gửi đến

khách hàng.

+ Sẽ có nhân viên bên dịch vụ đến để đánh giá lại chất lượng và phân loại sản phẩm 1 lần nữa.

+ Chốt giá.

+ Đội ngũ vận chuyển của dịch vụ sẽ đến tận nơi để thu gom đồ điện về.

Những lợi ích mà khách hàng nhận được khi chọn dịch vụ mua đồ điện tử KoiBus

Dịch vụ thu mua đồ điện tử số lượng lớn hư cũ tận nơi KoiBus sẽ mang đến cho khách hàng

những lợi ích như:

+ Mức giá dịch vụ thu mua đồ điện tử khá hấp dẫn, cạnh tranh cao trên thị trường.

+ Nhân viên phục vụ nhanh chóng, tận tình.

+ Số lượng đồ điện dịch vụ thu mua không giới hạn, thời gian đến nơi thu gom nhanh chóng.

+ Chúng tôi cung cấp đầy đủ chính sách, giấy tờ có liên quan để bảo vệ quyền lợi khách hàng.

+ Dịch vụ cam kết về độ uy tín, không dùng chiêu trò để ép giá sản phẩm của khách hàng.

+ Thanh toán tiền mặt ngay sau khi hợp đồng thu mua được ký kết.

Mọi thông tin chi tiết về dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể truy cập website koibus.com để được

tư vấn chi tiết nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết. Mọi chi tiết liên hệ với
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try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something

we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire,

Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable

in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.
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