
 

Fix My Phone lagar mobiltelefoner och surfplattor snabbt och med högsta kvalitet. Verksamheten startades år 2011 av 
entreprenören Chalak Morad, Fix My Phone har idag 20 butiker i Göteborg, Västra Frölunda, Borås, Varberg, Stenungsund, 
Stockholm och Oslo. www.fixmyphone.se  
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Sveriges största mobilreparatör Fix My Phone öppnar sin femte göteborgsbutik 

”Det är hög tid för Högsbo”  
I början av februari invigdes Fix My Phones femte göteborgsbutik och tjugonde butik totalt i 

Sverige och Norge. Servicebutiken är placerad mitt i affärscenter 421, Högsbo. Fix My Phone 

befäster därmed sin position som marknadsledande mobilreparatör i Göteborg och Sverige. 

– Vår första butik öppnade i Arkaden, Göteborg och det har alltid varit en stark marknad för oss. Vi 

är nu uppe i fem butiker i regionen och ser fortsatt potential. Kunderna eftersöker en kvalitativ 

mobilreparatör som är tillgänglig, snabb och som de kan lita på, säger Chalak Morad, grundare och 

vd på Fix My Phone. 

Sveriges största mobilreparatör blir nu mer 

tillgängliga för alla i södra Göteborg då de 

slår upp butik i affärscentret 421 i Högsbo. I 

Göteborg har Fix My Phone idag butiker i 

Arkaden, Backaplan, Lerum, Västra Frölunda 

och nu i det växande industriområdet, 

Högsbo. 

– Vi vill vara tillgängliga och nära våra 

kunder. Varför byta ut en skadad telefon 

när den i många fall går att reparera till sitt 

ursprungliga skick. Det sparar både pengar 

och på miljön. 

Fix My Phone har sedan 2014 gått från en 

till 20 butiker. Hösten 2016 öppnade även två butiker i Norge, med ytterligare tre på gång. 

Mobilreparatören har idag över 50 000 kunder årligen och drygt 40 anställda. Fix My Phone ser en 

stor potential både i Sverige och Norge att fortsätta växa. 

– Målsättningen är att bli störst även i Norge. Mobilreparationer ska vara lätt och tillgängligt, där har 

vi varit med och revolutionerat marknaden genom våra lokalt placerade servicebutiker som 

tillgängligt och snabbt ger mobilreparationer av högsta kvalitet, säger Chalak Morad. 

För ytterligare information  

Chalak Morad, grundare och vd Fix My Phone, 0704-13 22 44, morad@fixmyphone.se 

Magnus Sjöbäck, presskontakt Fix My Phone, 0704-45 15 99, magnus.sjoback@greatness.se 

 

Fix My Phones nya butik i affärscenter 421, Högsbo 
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