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Aan de bewoner(s) van dit huis.
Hierin treft u een oplossing voor uw PC
problemen.

Uw oplossing is slechts 1
telefoontje van u verwijderd.

Beste computergebruiker,
Wat doen
wij voor u ?

Reparatie van uw PC
systeem of notebook

Uitbreiding en sneller
maken van uw PC.
Grotere harddisk, meer
geheugen, etc.

ADSL, Internet en e-mail
aansluiten

Draadloze netwerken en
installatie

Anti-virus en anti-spyware
beveiliging + verwijdering

Aansluiten printer en
andere randapparatuur

Computer en netwerk APK

U kent het vast wel. Een kleine of grote storing met uw PC systeem of Internet
en alles ligt stil. En natuurlijk altijd op het meeste ongelukkige moment.
Soms kunt u na veel proberen en frequent uit-en-aan zetten het systeem weer
aan de gang krijgen, maar na verloop van tijd komt het euvel toch weer terug.
U bent niet de enige. Soms zijn het hardware problemen, soms software problemen en soms virus problemen.
Voor al dit soort problemen kunt u ons bellen. Voor alle PC problemen kunnen
wij u een oplossing bieden.
Bijgesloten vindt u een bewaarkaart. Bewaar deze kaart bij uw computer en u
heeft onze gegevens altijd bij de hand wanneer er zich een probleem voordoet.
======================================

S P E C I A L E A C T I E : (gedurende jan/feb/mrt 2007)
- SAMSUNG DVD-Reader+Writer (zwart of beige)
€ 85,- incl. BTW
- Incl. inbouw en testen
- Incl. spindle 25x CD-R 700MB of spindle 10x DVD-R 4.7GB
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(Of een gratis 512MB USB2 geheugenstick bij werkzaamheden)

=====================================================

Kortom: Wij kunnen alles voor u uitvoeren en leveren, voor
een betaalbare prijs !..

BEL: 0344 - 63.00.57

