Varför köpa av en auktoriserad SMART Board återförsäljare?
– Fördelarna

är många att välja en auktoriserad SMART Board
återförsäljare i Sverige!
Netsmart AB är SMART Technologies enda Svenska distributör för deras produktutbud. Netsmart
säljer SMARTs produkter genom auktoriserade återförsäljare i hela Sverige. Netsmart AB har nära
kontakt med SMART och du som slutkund får en närhet till SMART genom din auktoriserade
återförsäljare vilket ger trygghet efter köpet.Genom att köpa av en Auktoriserad SMART Board
återförsäljare garanteras du som kund:


Kvalificerad support genom den auktoriserade återförsäljaren som är utbildad genom Netsmart
på SMARTs produkter samt garantiservice genom den auktoriserade återförsäljaren med
fullständiga garantivillkor som SMART erbjuder på sina produkter. Detta ger dig garanterad och
tryggt ägande.



Att återförsäljaren har hög kompetens på SMARTs produktutbud.



Möjlighet att få produkterna pedagogiskt visade av Netsmart ABs pedagoger.



Kostnadsfria Workshops i Stockholm, Göteborg, Lund och Karlskrona för inspiration innan eller
efter köp. Inspirationsvisningar på skol och Kommunnivå



Gratis Online Workshops som gör att pedagogerna kan ta del av en inspirationsworkshop med
möjlighet att ställa frågor direkt från sin dator och telefon.



Senaste versionen av produkten som SMART erbjuder.



Att återförsäljaren genom Netsmart AB har en direkt kanal till leverantören – SMART för trygghet
efter köpet.



Otursskydd för skolor på SMART Board vilket ger tryggt ägande.



Tillgång till SMART Certifierad utbildning och kompetensutvecklingsprogram i Sverige



Möjlighet att registrera alla pedagoger kostnadsfritt på vår användarförening SMART Klubben –
www.smartklubben.se . Sveriges största användarförening för interaktiv skrivtavla. Värde 5000 kr
per tavla och år.



Möjlighet till uppgradering för landsspecifika uppgraderingar.



Snabba leveranser av SMART Board tavlor.



Att du köper av en återförsäljare där leverantören (Netsmart AB) tar sitt producentansvar mot
Naturvårdsverket för hantering av elektroniska produkter. Miljöansvaret är lagstadgat i Sverige.



Om en auktoriserad återförsäljare skulle komma på obestånd att Netsmart AB tar över
garantiåtagandena för SMARTs produkter.

