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Tisztelt leendő Partnerünk!
Szeretnénk röviden bemutatni cégünk tevékenységét.
A B+B Elektronikai Szerviz Kft-t 2012-ben alapítottuk az új piaci kihívásokra válaszolva. Társaságunk
vezetőinek, tulajdonosainak alapvető érdeke, hogy cégünk folyamatos, megbízható és minőségi
munkát végezzen, piacképes áron.
Fő tevékenységünk számítógépek és perifériák javítása, hálózatok építése és karbantartása, irodai
eszközök és kellékek beszerzése. Javítunk: számítógépet, laptopot, GPS-t, tablet-et, nyomtatót,
fénymásolót, LCD TV-t és LCD monitort. Folyamatos kapcsolatban állunk nagykereskedő cégekkel és
egyéb vállalkozásokkal, melyeken keresztül a folyamatos alkatrészellátást biztosítani tudjuk.
Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy a kis-, közép- és nagyvállalkozások, intézmények
informatikai igényeinek egyre növekvő színvonalon történő kiszolgálását.
Számítástechnikai oldalról a megrendelők igényeihez alkalmazkodva még szélesebb a palettánk,
szinte minden gyártó termékét forgalmazzuk, és javítjuk, amit az EU-ban forgalmaznak. Részt veszünk
továbbá különféle rendszertechnikai fejlesztésekben, hálózatok kialakításában, és igény esetén
szaktanácsadással állunk ügyfeleink rendelkezésére.
Munkánkon keresztül egy magasan képzett szakembergárdát, megbízhatóságot, garanciát, precizitást
és gyorsaságot kínálunk mindazzal a szakmai flexibilitással, amely ma elengedhetetlen az informatika
területén.
A B+B Elektronikai Szerviz Kft. főbb tevékenységi körei:
 Számítástechnikai, irodatechnikai berendezések értékesítése, üzembe helyezése és műszaki
felügyelete.
 Számítógépes hálózatok és vezeték nélküli informatikai rendszerek tervezése, kiépítése,
távfelügyelete.
 Számítástechnikai, irodatechnikai berendezések eseti- karbantartása és javítása.
 Katalógusból komplex irodaszer ellátás helyszíni kiszállítással.
 Informatikai és irodatechnikai berendezések, beszerzése, beüzemelése, karbantartása.
 Átalánydíjas szervizszolgáltatás, akár 24 órás ügyelettel és készenléttel a szerződött
partnereinknek.
 Informatikai tanácsadás
Társaságunk kiterjedt beszállítói körrel, megfelelő működési környezettel és kifogástalan
infrastrukturális adottságokkal rendelkezik. A gyors kiszolgálás és hibaelhárítás érdekében
telephelyünkön jól felszerelt szervizműhely, saját gépjárművek, és megfelelően feltöltött raktárak
állnak folyamatosan továbbképzett szakembereink rendelkezésére.
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Főbb referenciáink:












Hankook Tire Magyarország Kft. - számítástechnikai és irodatechnikai eszközök beszerzése és
javítása.
Hankook Tire Magyarország Kft. - dunaújvárosi munkásszállója (Hankook Ház) – Hálózati
eszközök, kamera rendszer, telefonos hálózat, kihangosító rendszer karbantartása
Alapép Kft. – eseti rendszerkarbantartás.
Montage Kkt. – hálózat és rendszerkarbantartás.
Sárga TAXI – irodatechnikai eszközök javítása és karbantartása.
Faceclub – hálózatkiépítés.
Intercisa Lakásszövetkezet – hálózat és rendszerkarbantartás (hálózatkiépítés)
Gagarin Lakásfenntartó Szövetkezet – rendszerkarbantartás
Dunaújvárosi Vizi társulat - eseti rendszerkarbantartás
Orvosi rendelők. – eseti rendszerkarbantartás.
Eseti javítások több vállalkozásnál

Lakossági szolgáltatásokat is végzünk, számítástechnikai boltok külső szervizeként tevékenykedünk.
Bízva abban, hogy felkeltettük érdeklődését, várjuk szíves megkeresését.
Üdvözlettel:
B+B Elektronikai Szerviz Kft

Elérhetőségek:
Takács Balázs, 06 (70) 392-4312
Takács Bálint, 06 (70) 215-6666
Fax: 06 25/258-409
Email: bbszerviz@gmail.com
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