Laptops en tablets voor leerlingen en
studenten.
Studywise helpt bij de aanschaf van een digitaal leermiddel. Wij leveren laptops
en tablets, maar ook accessoires zoals: beschermhoezen, tassen en
schermprotectors. Naast de producten nemen wij ook de zorgen voor de
verzekering, service en garantie uit handen. Via onze webshop bestel je snel
en eenvoudig alles wat een leerling nodig heeft om digitaal te kunnen leren.
Ga naar onze webshop: wdz.studywise.nl
De voordelen van Studywise
Voor ieder wat wils. Webshop met een divers aanbod en aantrekkelijke prijzen.
Snel en gemakkelijk. Online bestellen via de webshop.
Geschikt voor studenten. Lichtgewicht, lange accu-tijd en krachtige behuizing.
Voordelige software. Microsoft Office en antivirusprogramma’s voor studentenprijzen.
Thuis afgeleverd. Ook ’s avonds of in het weekend.
2 jaar garantie. Standaard op alle producten.
Serviceportal. Met informatie over software, schade en reparatie.
Aanvullende verzekering. Geen verrassingen én een lage premie.
Gespreide betaling. Mogelijkheid voor het betalen in termijnen.

.

Veilig en eenvoudig bestellen via:
wdz.studywise.nl

Oriëntatie & keuze

Op de webshop kun je alle
aanbiedingen nog eens
rustig doornemen en
oriënteren op de aankoop.
Het kiezen en bestellen via
de webshop is eenvoudig,
veilig en snel. In de
webshop vind je ook
aanvullende producten,
zoals:







Beschermhoezen
Tassen
Toetsenborden
Software
Garantie
Aanvullende verzekering

Bestellen & betalen

Er zijn meerdere
betaalmogelijkheden:

iDEAL
Gemakkelijk, veilig en snel
online betalen via uw eigen
bank.
Gespreide betaling
Wij bieden de mogelijkheid
om de bestelde producten
in termijnen te betalen
tegen zeer aantrekkelijke
rentetarieven.

Levering

Service

Geef aan hoe je de
producten geleverd wilt
hebben: thuis of bij een
afhaalpunt.

Garantie
Op alle producten zit
standaard 2 jaar garantie
(m.u.v. accu en adapter).

Bezorgen
Binnen 3 werkdagen na
betaling ontvang je de
bestelling.
Er bestaat ook de mogelijkheid om het pakketje
’s avonds of op zaterdag te
laten bezorgen.

Eigen account
Ga naar de webshop en log
in met je persoonlijke
inloggegevens.

Installatie
Je kunt ervoor kiezen om
het apparaat volledig
geïnstalleerd te laten
bezorgen.

Op de serviceportal vind je
informatie over zaken als:
 Orderstatus
 Retouraanvragen
 Service
 Garantie
 Reparatie

Meer informatie
Vragen voor verkoop? Wat te doen bij een storing? Klacht of feedback?
Neem contact met ons op via het contactformulier op de webshop.
of stuur een e-mail naar: info@studywise.nl
Blijf op de hoogte van onze acties!
Volg ons op:
@StudywiseNL
StudywiseNL

Studywise is een onderdeel van:
Switch IT Solutions B.V., Kleibultweg 35, 7575 BM Oldenzaal

