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PALVELULAITE ON
PALVELUT JA LAITE SAMASSA
VAKUUTUS

HUOLTOPALVELU

TIETOTURVALLINEN
KIERRÄTYS

MIKSI PALVELULAITE?
10 + 1 SYYTÄ
1

Maksat palvelulaitteesta
kuukausihintaa, joten vältyt
isoilta kertakustannuksilta

8

Tietokone on asennettu
käyttövalmiiksi ja suojattu
haittaohjelmilta

2

Palvelulaitteessa on
ilmainen toimitus

9

3

Palvelulaitteeseen kuuluu
vakuutus, joka kattaa
osan takuun ulkopuolisista
vahingoista, eli maksat
vain omavastuun

Sinulla on mahdollisuus
päivittää uusimpaan laitemalliin
sopimuskauden päätyttyä

10

Vanha palvelulaite kierrätetään
tietoturvallisesti

+1

Voit täydentää palvelulaitteesi
sopivilla lisätarvikkeilla, esim.
suojakuorilla, kuulokkeilla,
lataustuotteilla

4

Saat lainalaitteen käyttöön
huoltojen ajaksi

5

Hallinnoit laitettasi ja
sopimustasi helposti yhdessä
osoitteessa: voit jättää
esimerkiksi huoltopyynnön

6

Saat tukea ongelmatilanteissa
suoraan asiakaspalvelusta

7

Voit säätää sopimuskauden
omien tarpeidesi mukaan,
esimerkiksi 24kk*

* Sopimuskauden säätäminen
onnistuu Telian Asiakaspalvelun
kautta laitteen oston yhteydessä.
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CASE

NYKYAIKAISESSA YRITYKSESSÄ
KAIKKI ON MOBIILIA,
JOLLOIN TYÖVÄLINEIDEN
MERKITYS KOROSTUU

TIESITKÖ, ETTÄ...

53%

yrittäjistä kuluttaa
työpäivät nenä kiinni
ruudussa – miltä
kuulostaisi työlaite, jossa
riskit on minimoitu?
Vuonna 2013 perustettu MeetingPackage on netissä toimiva maksuton varausjärjestelmä, jonka avulla yritykset
voivat varata ja järjestää erilaisia kokouksia ja tapahtumia.
Yrityksen toiminta on laajentunut lyhyessä ajassa yli
sataan eri maahan. Yhtiöllä on kansainväliset jakelukanavat ja myyjiä useissa Euroopan valtioissa.
Työntekijöitä yrityksessä
”Pari kertaa läppärit on tällä hetkellä noin parikymmentä. Kun määrä oli
ovat olleet huollon
pienempi, laitehankinnat
tarpeessa, mutta
se ei ole ollut
tehtiin kertaostona uuden
liiketoiminnan
työntekijän aloittaessa. Pian
kannalta ongelma,
kuitenkin selvisi, että kuukaukoska korvaava
simaksulliset palvelulaitteet
laite on turvannut
olisivat helpompi ja riskittötyönteon.
mämpi ratkaisu.
Palvelulaitteet
MeetingPackagen kaikilla
ovat siis sopineet
työntekijöillä
on käytössään
tarpeisiimme
MacBookit ja Jabran kuuparemmin
lokkeet. Ensiluokkainen ääni
kuin hyvin”
ja toimivat läppärit ovat korvaamattomat arjessa, jossa
soitetaan ulkomaanpuheluita
päivittäin, ja osallistutaan

Joonas Ahola
Toimitusjohtaja,
perustaja MeetingPackage
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Palvelulaitteeseen kuuluu
aina vakuutus, joka kattaa
takuun ulkopuoliset vahingot.

51%

yrittäjien kyselyyn
vastanneista korjaa
itse laitteet – mitä,
jos ei tarvitsisi?
Huoltopalvelu ja lainalaite
takaavat, että voit keskittyä
oikeisiin töihin.

52%

yrittäjistä pitää laitetta
hankkiessa edullista
hintaa tärkeänä, mutta
arvostaa lisäarvopalveluita
kuten vakuutus,
sovellukset, lisälaitteet ja
laajennettu takuukausi.
Palvelulaitteeseen kuuluu
aina vakuutus, huollot sekä
tietoturvallinen kierrätys.
Saat myös lisättyä haluamasi
lisäpalvelut sopimukseen.

KIINNOSTUITKO?
Tilaa yrityksellesi palvelulaitteet:
telia.fi/palvelulaite
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