Dịch vụ sửa chữa máy vi tính

Công ty cổ phần công nghệ và thương mại HAT chính thức được thành lập từ tháng 03 năm
2010. Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là Dịch vụ Tin học bao gồm: bảo trì máy tính, sửa
chữa máy tính, xử lý các sự cố về máy tính, máy văn phòng, các sự cố về mạng internet, mạng
điện thoại, lập trình tổng đài, diệt virus ...

Với dịch vụ sửa chữa máy vi tính của công ty HAT, quý khách sẽ được sửa chữa máy tính và hỗ
trợ kỹ thuật tận nơi bởi đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm.

Chi tiết dịch vụ sửa chữa máy vi tính:
- Khắc phục sự cố máy tính: lỗi windows, nhiễm virut, máy chạy chậm ...
- Khắc phục lỗi không lên màn hình, màn hình hiện lên chữ nhưng không vào được
window...
- Cài đặt phần mềm văn phòng: Hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng theo yêu cầu.
-

Cài đặt chương trình diệt virus miễn phí hoặc có bản quyền
Dọn dẹp rác, hiệu chỉnh lại toàn bộ để máy chạy nhanh hơn.
Tư vấn miễn phí mọi vấn đề về máy tính.
Sửa chữa phần cứng máy tính để bàn, máy tính xách tay.

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của công ty! Rất mong nhận được sự hợp tác từ
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phía khách hàng.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại H.A.T
Địa chỉ: Số9 ngõ 406 Hồ Tùng Mậu – P. Phú Diễn – Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội
Chi nhánh: Số 7 đường Tăng Thiết Giáp - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội
Hotline: 0983.676.282 - 0943762345 (Mr Tuấn)
Email: hat@baotrimaytinh.biz - Anhtuan.na.vn@gmail.com
Website: http://baotrimaytinh.biz
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