
Bartels service packs

Gratis
levering vanaf

€50

Kabels correct aansluiten

Aantal minuten vakwerk

Zenders instellen

Oude aparatur retour nemen

Uitleg product(en)

Inbegrepen

Vervangend product bij reparatie

100% Pixelfoutvrij (TV) < 14 dagen

Bekabelingscheck + advies

Verpakkingsmateriaal retour nemen

TV aanmelden op internet

TV en / of speakers ophangen

Bronze Silver Gold

€79,50 €99,50 €149,50

30 min

TV of radio

Basis

60 min

TV & radio

Uitgebreid

90 min

TV & radio

Uitgebreid

Bartels HiFi - TV - Domotica is gespecialiseerd in alle beeld- en geluidsapparatuur

Wij besteden hierbij veel aandacht aan advies en kwaliteit. Met onze uutgebreide productkennis
stemmen wij ons advies af op jouw persoonlijke wensen. Hierbij komen zaken als inrichting van
de kamer, designwensen en muzikale voorkeur natuurlijk altijd aan bod.

Ook na uw aankoop staan wij voor u klaar

Met onze uitgebreide service packs zorgen wij voor een perfecte aflevering en uitgebreide
installatie. Vergelijk onze pakketten in onderstaande tabel:

Bartels Hifi TV
Domotica BV

Tel: 013-5431489
Mail: info@bartelstilburg.nl

Algemene Voorwaarden Elektrotechnische
Detailhandel van toepassing



Bartels Software pakket

Wij kunnen er voor zorgen dat je altijd up-to-date bent

Niks is zo vervelend als wanneer je gewoon televisie wilt kijken of radio wilt luisteren, maar het
apparaat niet werkt omdat er een nieuwe update klaar staat en je niet weet hoe je dit moet
installeren. Deze updates zijn erg belangrijk, want deze zorgen ervoor dat de apparatuur goed
blijft werken.

Met ons software pakket kunnen wij alle apparatuur up-to-date houden. Zo kunt je zorgeloos
blijven genieten van beeld en geluid.

Bartels Hifi TV
Domotica BV

Tel: 013-5431489
Mail: info@bartelstilburg.nl

Algemene Voorwaarden Elektrotechnische
Detailhandel van toepassing

De nieuwste apps op uw smart TV

Installatie van laatste softwareupdates

De juiste zendervolgorde op uw TV

Het hele jaar door service bij alle vragen

Inbegrepen

Bartels Sofware pakket

€75,-  per jaar

Maximaal 2x per jaar per

Probleemoplossing bij fouten door updates


