INFORMACJA PRASOWA

Kraków, 23 listopada 2017 r.

Black Friday w GoRepair – dwie darmowe
naprawy każdego dnia promocji oraz ceny
napraw niższe nawet o 25%!
Każdy, kto w dniach 24-27 listopada 2017 roku zleci w GoRepair naprawę smartfona, tabletu lub
laptopa, otrzyma rabat. Dodatkowo na najszybszych czekają całkowicie darmowe naprawy
podczas każdego dnia trwania promocji!
W trakcie trwania okresu promocyjnego ceny usług zostaną obniżone o:
•

25% w przypadku zlecenia usługi refabrykacji ekranu, czyli wymiany pękniętej szybki w
smartfonie lub tablecie (bez wymiany całego modułu wyświetlacza);

•

15% na pozostałe usługi naprawy urządzeń wszystkich marek, które znajdują się na liście
w kreatorze wyceny naprawy.

Przypominamy - refabrykacja ekranu to metoda naprawy, która polega na wymianie wyłącznie
uszkodzonego elementu, czyli pękniętej szybki. Warunkiem umożliwiającym naprawę w ten
sposób jest sprawny wyświetlacz oraz pozostałe podzespoły smartfona lub tabletu.
Dodatkowo dwa pierwsze zlecenia naprawy, zgłoszone każdego dnia trwania promocji, zostaną
zrealizowane całkowicie za darmo!
Aby skorzystać z rabatu, należy zlecić naprawę poprzez formularz na stronie www i podać kod
„BLACK-FRIDAY” w drugim kroku, w polu "Dodatkowe informacje".
W okresie promocji wciąż obowiązują stałe, mocne strony oferty serwisu:
•

darmowa przesyłka sprzętu kurierem w obie strony;

•

bezpłatna diagnoza i wycena;

•

12 miesięcy gwarancji na każdą naprawę.

Regulamin akcji promocyjnej dostępny na stronie: bit.ly/GR-Regulamin-Black-Friday-2017
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O firmie GoRepair
GoRepair to pogwarancyjny serwis, naprawiający smartfony, tablety i laptopy najpopularniejszych
marek. Wygodne narzędzie, dostępne na stronie internetowej, umożliwia łatwe i szybkie zgłoszenie
usterki oraz wybór terminu, w którym kurier odbierze urządzenie od klienta. Dla większości napraw
dostępna jest natychmiastowa wycena kosztów. Typowe uszkodzenia są naprawiane od ręki,
a w bardziej skomplikowanych przypadkach, czas naprawy jest ustalany indywidualnie. Gwarancja
udzielana na usługi wykonane przez GoRepair to 12 miesięcy.
Więcej informacji: www.gorepair.pl
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