PC ADVIESBURO
VOOR AL UW PC PROBLEMEN
ALTIJD
EEN SNELLE EN PASSENDE
OPLOSSING

DIENSTEN &
ONDERDELEN

Op een dag gebeurt het.
Uw computer start niet meer op.
Maar gisteren deed deze het nog. Wat
nu….
Geen Internet, geen spellen, geen email, maar ook geen werk.
Alles ligt stil. HELP !!>>>

JANUARI 2007

Uw oplossing is slechts 1
telefoontje van u verwijderd.

Geen paniek. Bel PC-ADVIESBURO.
Wij helpen u zo van het probleem af. Uw PC gerepareerd en weer
klaar voor gebruik.
Welke diensten kunnen wij u o.a. bieden:

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
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Reparatie van systeem of notebook
APK voor uw PC systeem of notebook + controle van uw netwerk
Hulp bij beveiligen en eventueel schoonmaken van uw systeem tegen
virussen, spy-ware en ongewenste software
Hulp bij beveiliging van uw systeem tegen alle niet gewenste toegang vanaf oa. internet
Hulp bij installeren van Windows op een systeem of notebook
Hulp bij installeren van software zoals bijvoorbeeld Office, Telebankieren,
Muziek of Download software
Hulp bij aansluiten Internet, eventueel aansluiten van meerdere
PC systemen
Hulp bij aansluiten draadloos netwerk
Hulp bij aansluiten randapparatuur
Inbouwen grotere harddisk of meer geheugen
Overzetten gegevens van oude PC naar nieuwe PC
Hulp bij maken van een backup van uw systeem
Up-to-date maken van uw systeem
En nog veel meer …...

Materialen en onderdelen:
U kunt tevens bij ons de nieuwste en beste onderdelen kopen tegen aantrekkelijke prijzen. Wij leveren in basis de beste gangbare onderdelen, maar als u
specifieke wensen, een bepaald model of merk, wilt hebben dan kunnen wij dit
altijd voor u bestellen en plaatsen.
Kortom: Wij kunnen alles voor u uitvoeren en leveren, voor
een betaalbare prijs !..

BEL: 0344 - 63.00.57
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telefoontje van u verwijderd.
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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
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PC of Notebook APK keuring
Netwerk APK keuring
Reparatie (werkplaats)
Reparatie (op lokatie)
Verwijderen van virussen, spy-ware, etc
Installatie Windows XP (zonder extra software)
Installatie software eg. Office, Anti-Virus, etc.
Ophalen+brengen
- start tarief voorrijkosten (binnen 10km)
- extra kosten per kilometer (buiten 10km)
Backup service
- start kosten (firewire-kaart plaatsen)
- backup maken
Backup op DVD zetten
Uitleg/support
Installatie diverse randapparatuur
Installatie Wireless Netwerk
Onderzoekskosten met vaste prijsaanbieding

€ 40,€ 40,€ 35,€ 40,€ 40,€ 40,€ 40,-

per computer
per netwerk
per uur
per uur
per uur
per computer
per uur

€ 15,- per incident
€ 1,- per kilometer
€ 25,€ 15,€ 10,€ 40,€ 40,€ 40,€ 30,-

per computer
per 4GB
per DVD (=4GB)
per uur
per uur
per uur
per incident

De prijsopgave van de werkzaamheden is heel eenvoudig.
Alle werkzaamheden op lokatie bedragen € 40,- per uur. Inbegrepen is dan het starttarief
voorrijkosten. Voor afstanden van meer dan 10km wordt per kilometer € 1,- extra berekend.
Alle werkzaamheden bij ons op kantoor, PC door u zelf gebracht en gehaald, worden uitgevoerd voor € 35,- per uur.
** Werkzaamheden worden per uurdeel van 30 minuten berekend.
Scherpe prijs: Uw kunt desgewenst voor meerdere uit te voeren werkzaamheden van ons
een sluitende schatting krijgen zodat u weet hoeveel het ongeveer gaat kosten.
Voor particulieren zijn alle genoemde prijzen incl. btw.

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

SPECIALE ACTIE:

(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
(Of een gratis 512MB USB2 geheugenstick bij werkzaamheden)
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