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AZEL-POL - sprzedaż elektroniki użytkowej
http://azel-pol.pl

AZEL-POL to firma sprzedająca komputery, akcesoria, podzespoły komputerowe oraz elektronikę światowej
klasy producentów. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty najwyższej jakości takie jak : laptopy,
notebooki, karty pamięci, pendrive, pamięci RAM, dyski zewnętrzne i wewnętrzne renomowanych
światowych producentów takich jak: Adata, GOODRAM, Kingston, SanDisk, Toshiba.
Sprzedajemy oryginalne produkty:

AMD, ASRock, Acer, Adata, Apple, Asus, Canon, Corsair, Creative Labs, Crucial, Dell, Delock, Edimax,
Fujitsu, Goodram, GeIL, Genius, Gigabyte, HP, Hoya, HyperX, Intel, Kingston, Lenovo, Logitech,
MODECOM, MSI, Microsoft, NATEC, Nicon, Nokia, PNY, Panasonic, Philips, Samsung, Saegate, Silicon
Power, SanDisk, Sony, TP-LINK, Toshiba, Tracer, Transcend, Western Digital.

Chcemy zapewnić Państwu najwyższą jakość usług, dlatego dbamy aby nasz zespół cechowały fachowość,
rzetelność i profesjonalizm. Staramy się spełniać potrzeby i oczekiwania każdego klienta oferując atrakcyjne
ceny produktów, a nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam zagwarantować terminowe dostawy.

Wieloletnie doświadczenie w sprzedaży internetowej gwarantuje państwu pełne zadowolenie z
przeprowadzonej transakcji. Zostało docenione przez klientów platformy allegro gdzie otrzymaliśmy już
ponad 17 tys. pozytywnych komentarzy, co przekłada się bezpośrednio na otrzymanie najwyższego
wyróżnienia (przyznawanym przez serwis allegro) - STANDARD ALLEGRO.
- doskonała obsługa
- terminowa wysyłka
- gwarancja udanej transakcji
Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, potwierdzają to opinie klientów - Nasze komentarze
Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą naszego sklepu.

Kategorie
Internet i komputery - Sklepy internetowe
Technika i technologie - Elektronika
Według regionów - Mazowieckie - Sterdyń
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Sklep sklep internetowy komputery laptopy podzespoły komputerowe akcesoria komputerowe pamięci ram
karty pamięci dyski karty graficzne procesory płyty główne klawiatury myszki nawigacje telewizory telefony
smartfony tablety baterie gps
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