
 

 
Ürün resmi temsilidir 
Hp servis adana servisinde cihazınızın ekranı siz çayınızı veya kahvenizi içerken çok kısa bir süre 

içerisinde yenisi montaj yapılıp kullanır hale gelir. Hp G6-1217et Notebook Ekran, Hp G6-1217et 

notebooklar ile %100 Uyumlu, Testleri Gerçekleştirilmiş, ölü piksel garantili, A Kalite üründür. 

Önemli Detaylar 
  

Montajını kendisi yapmak isteyen 
müşteriler için ; 
Hp G6-1217et ekran paneli satın almadan önce, ürünün pin sayısı, çözünürlüğü ve ekran ölçülerini 

kontrol edip; ürün model numarası ve serisini notebookunuzla mutlaka karşılaştırınız. Satın 

alacağınız ürün ile Hp bilgisayarınızın uyumlu olup olmadığı konusunda kararsızlığa düşmeniz 

durumunda, müşteri temsilcilerimiz ile irtibata geçerek destek alabilirsiniz. 

 



Her zaman Yanınızdayız 
Hp Marka Cihazlarınızın sorunlarında 0322 363 64 00 – 0532 494 50 56 nolu telefonları arayarak 

yada ofisimize gelerek teknik danışmanlardan yardım alabilirsiniz 

Çalışma Saatlerimiz 
Hafta içi saat 08.00 dan 18.00 a kadar 

Hafte Sonu saat 08.00 dan 16.00 a kadar 

Nasıl alırım? 
Sitemiz üzerinde listelenen tüm ürünler ürünlerimiz stoklarımızda  mevcut olup, tedarik açılmadan 

direk depomuzdan çıkış yapılmaktadır. Tek yapmanız gereken sitemiz üzerinden veya irtibat 

numaralarımızdan bizimle iletişime geçmek veya hp adana çözüm noktası servisimize getirmektir. 

Garanti Bilgisi 
Buzluk ya da arıza durumunda satın almış olduğunuz Hp G6-1217et notebook ekranını iade 

edebilirsiniz. Yedek parça olarak taktığımız ürünler garanti kapsamındadır 

Misyon ve vizyonumuz 
HP SERVİS ADANA OLARAK HEDEFİMİZ HİZMET VE ALIŞVERİŞTE %100 MEMNUN 

MÜŞTERİ 

TOPTAN SİPARİŞLERİNİZDE ÖZEL FİYATLARIMIZDAN YARARLANABİLİRSİNİZ. 
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