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5 års garanti på SmartShare FairRouter og StraightShaper.
Emne:

5 års garanti på SmartShare FairRouter og StraightShaper.
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Vi håber at I stadig er glade for jeres SmartShare router, den sikre jer stabilt og hurtigt
internet i boligforeningen og virksomheden. Vi får løbende henvendelser fra nye
boligforeninger som ønsker at benytte sig af den gode fordelingsteknik som SmartShare
tilbyder.

Prisen for en SmartShare Router har ikke ændret sig betydeligt siden I købte jeres, det er
hovedsagligt fordi produktet er i løbende udvikling og forbedres dag for dag. SmartShare
har valgt at alle gratis kan få glæde af de nye forbedringer også eksisterende ejere, I skal
bare huske at opdatere jeres firmware.
Siden 1. januar 2010 har alle købere fået tilbud om at købe en tillægs garantien på deres
SmartShare router, derved udvides garantien til 5 år. Jeg har fået henvendelse om der
er mulighed for at tilkøbe garantien som eksisterede kunde.
Vi har undersøgt det og SmartShare vil gerne i en begrænset periode give eksisterende
kunder muligheden for at tilkøbe denne ekstra garanti hvis de ønsker. Så ønsker I at tilkøbe
5 års garanti gælden fra købsdatoen af jeres SmartShare skal i hurtigst muligt henvende jer
til os, så fremsender vi jer et skriftligt tilbud på de 5 års garanti.
Hvis jeres SmartShare går i stykker udenfor garanti dækning, repareres den på et værksted
godkendt af SmartShare til SmartShare timeløn + reservedele. Der kan evt. aftales en
forundersøgelse forud for reparation med efterfølgende tilbud, dette afregnes ligeledes til
SmartShare timeløn.
SmartShare timeløn er 2.700 kr. pr. påbegyndt time.
Priserne er gældende for 2010 og er inkl. 25 % dansk moms.
I skal have taget endelig beslutning om at købe en udvidet garanti senest 1. juli 2010.
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