A Dr. Télélé foi fundada em fevereiro de 2018 com o objetivo de oferecer uma gama de serviços na área de telefonia,
informatica e games.Possuímos loja virtual e física para a
comercialização de acessórios para celulares, além de uma
de assistência técnica capacitada e especializada em toda
linha de celulares, smartphones, laptops e tablets.

QUEM SOMOS
A Dr. Télélé foi fundada em fevereiro de 2018 com o objetivo
de oferecer uma gama de serviços na área de telefonia, informatica e games.Possuímos loja virtual e física para a comercialização de acessórios para celulares, além de uma de assistência
técnica capacitada e especializada em toda linha de celulares,
smartphones, laptops e tablets.

MISSÃO

VISÃO

Prestar um excelente atendimento aos clientes, oferecendo produtos e serviços
de qualidade a um preço
justo.

Ser referência nacional em
assistência técnica e comercialização de acessórios para
celulares e games.

MISSÃO
Os valores da Dr. Télélé são
baseados no Respeito,
Transparência e Comprometimento com seus clientes, colaboradores e fornecedores.

OS NOSSOS SERVIÇOS
Nós da Dr. Telélé focamos muito a satisfação dos nossos cliente por isso prestamos sempre um serviço de qualidade,
com garantia somos uma assistência técnica especializada
em celulares computadores e notebooks de qualquer marca
e modelo estamos localizados no Porto, Temos laboratório
próprio para sempre atender o cliente com agilidade , temos
especialização em conserto e reparo em placas de telemóveis
e computadores, e notebooks.
• Conserto em placas de celulares e computadores, notebooks
• Recuperamos Telemóveis molhados
• Troca de tela ou touch screen de todos modelos de
Telemóveis
• Conectores de recarregar , alto falante, microfone
• Formatamos Computadores e Notebooks
• Trocamos LCD de Notebook
• Consertamos Placas de Computadores e notebook
• Assistência de computadores e Telemóveis em geral
A maioria dos nosso serviços são feito na hora porque fazemos na nossa própria loja não levamos para terceiros.
Serviços com garantia de 90 dias , trabalhamos também com
grande variedade de acessórios: carregadores, películas,
capinhas de silicone, fones de ouvido, cartão de memória..

OS NOSSOS PRODUTOS
Vendemos diversos tipos de produtos tecnologicos. Os mesmos
poderão ser encontrados numa futura loja física e na loja online
que poderá ser visitada no nosso site: www.immigrant.pt

TELEMÓVEIS

TABLETS

Serão vendidos telemóveis

Poderão ser encontrados

de sistema android assim

diverso tablets com carac-

como apple.

terísticas variadas para assim
satisfazer todo o público
alvo.

ACESSÓRIOS
Acessórios como capas de telemóvel,
tablet, cartões de memória,carregadores,
poderão ser encontrados tanto na
loja física como virtual.
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