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Tysiące komponentów i akcesoriów do notebooków odnajdziesz w ofercie sklepu MaxForPower.pl. Sklep
internetowy zlokalizowany jest w Poznaniu od 2011 roku i obsługuje zlecenia z całego kraju. Pełna
osiągalność produktów w magazynie sprawia, że zamówiona część do laptopa będzie natychmiast dostarczona
do klienta.
Na ofertę sklepu komputerowego MaxForPower.pl składają się towary renomowanych marek komponentów i
akcesoriów, w tym: max4power, Acer, Asus, Dell, HP Compaq, Apple, eMachines, Fujitsu, Lenovo,
Samsung, Sony, Toshiba. Sklep specjalizuje się w źródłach zasilania do laptopów, takich jak baterie do
laptopów i zasilacze do laptopów.
W sklepie można kupić też części do laptopów. Jeżeli potrzebujesz wymienić klawiaturę w laptopie lub
szukasz nowego ekranu LCD do laptopa, specjaliści sklepu MaxForPower.pl pomogą wybrać Ci odpowiednią
część do Twojego notebooka. W ofercie sklepu odnajdziesz także obudowy, ramki, pokrywy do laptopów,
gniazda zasilania, kable i taśmy do matryc LED oraz wiele innych komponentów laptopa.
Misją sklepu MaxForPower.pl jest oferowanie towarów fabrycznie nowych i najwyższej jakości w
atrakcyjnych cenach. Główny nacisk w funkcjonowaniu sklepu położony jest na dokładne sprawdzenie
produktów sprzedawanych przez MaxForPower.pl. Każda bateria, zasilacz lub część do laptopa jest
sprawdzana pod względem sprawności i jakości po dostawie i ponownie przed dostawą do zamawiającego.
Równie istotną sprawą, co oferowanie wysokiej jakości produktów, jest dbałość o to, aby komponenty i
akcesoria posiadały deklarowane w opisie i specyfikacji cechy. Ma to odniesienie do między innymi
pojemności baterii do laptopów. Sprzedawane przez MaxForPower.pl baterie zapewniają w praktyce
pojemność deklarowaną w specyfikacji. Oferowane są wyłącznie baterie o prawdziwej pojemności, opisanej
na etykiecie. Oferowane są baterie wyłącznie ze świeżą datą produkcji, wykluczone są leżaki magazynowe.
Baterie max4power to produkty oparte na ogniwach o wysokiej pojemności i jakości, markowe producentów
Samsung SDI, LG, Panasonic, Sanyo. Oferta baterii do laptopów max4power występuje w pojemnościach od
standardowej poprzez high-capacity i Premium, aż po Prime baterie wyprodukowane bazując na ogniwach o
najwyższej aktualnie na rynku pojemności.
Klient sklepu MaxForPower.pl może zawsze liczyć na profesjonalną i miłą obsługę przez konsultanta sklepu.
Dostępne są różne możliwości natychmiastowego kontaktu i różne możliwości złożenia zamówienia. Każdy
klient otrzyma profesjonalną obsługę przed sprzedażą jak i po sprzedaży.
Produkty max4power oferowane są z minimum 12 miesięczną gwarancją producenta. Ponadto zapewniamy
ubezpieczenie, chroniące nabywcę produktów przed nieoczekiwanymi zdarzeniami, które mogą spowodować
uszkodzenie laptopa. Sklep MaxForPower.pl prowadzony jest od 2011 roku i przez ten czas obsłużył tysiące
klientów, którzy odpłacili się mnóstwem pozytywnych opinii.
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