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Multi-Com Sp. z o.o. działa od 1999 roku. Nasza działalność koncentruje się przede wszystkim na sprzedaży
oraz produkcji urządzeń służących do serwisu GSM. Nasze produkty sprzedajemy za pośrednictwem sklepów
online, dzięki czemu jesteśmy obecni nie tylko na polskim rynku, lecz również za granicą. Znajdziesz nas
przeszukując branżowe bazy firm. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej, co
sprawia, że możemy naszym Klientom zaoferować najwyższej jakości akcesoria GSM oraz profesjonalną
obsługę. Na bieżąco śledzimy zmiany pojawiające się na rynku. Sprawia to, iż możemy lepiej dostosowywać
naszą ofertę i wykorzystywać nowoczesne rozwiązania techniczne.Najważniejsze punkty naszej oferty, to:
urządzenia serwisowe, stacje lutownicze, kable, a także osprzęt oraz akcesoria przydatne podczas komunikacji
PC-PC oraz PC-GSM. Ponadto nasza oferta obejmuje: akcesoria serwisowe GSM, baterie do telefonów, płytki
drukowane, klipy odblokowujące, książki do telefonów, czytniki kart SIM, programatory, układy scalone
GSM. W dziale Promocje także można odnaleźć sprzęt do serwisu GSM dostępny w bardzo atrakcyjnych
cenach. Obsługujemy Klientów zarówno hurtowych, jak również detalicznych. Aby udogodnić obsługę
Klienta, stworzyliśmy w naszej firmie cztery osobne działy: sprzedaży, techniczny, reklamacji, a także dział
produkcji. Szczególną wagę przywiązujemy do właściwego funkcjonowania działu technicznego. Pracują tam
jedynie doświadczeni pracownicy, którzy pomagają Klientom w rozwiązywaniu wszystkich problemów
związanych z użytkowaniem urządzeń. Nasz GSM sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony,
faxem, jak też telefonicznie. Każdy Klient mający serwis GSM może bez obaw realizować u nas zakupy, gdyż
dajemy gwarancję na sprzedawane towary oraz zapewniamy ich naprawę lub wymianę na nowy egzemplarz w
okresie gwarancyjnym. Od kilku lat nasze towary są kupowane przez firmy serwisowe GSM/DCS na całym
świecie.
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