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Komisas. Kompiuterių diagnostika, programavimas, virusų valymas bei priežiūra
http://www.norim.norim.lt

Profesionalus nešiojamųjų ir stacionarių kompiuterių programinės bei techninės dalies gedimų nustatymas ir
taisymas.
Keičiame sugedusias dalis:Kompiuterių surinkimas, pajungimas darbui nusipirkus naują kompiuterį;Pagrindinių plokščių keitimas;Procesoriaus keitimas;Aušintuvo
keitimas;Maitinimo bloko keitimas;Kietojo (HDD) disko keitimas;Papildomo kietojo (HDD) disko pajungimas;Ir kiti darbai.Nešiojami ir stacionarūs kompiuteriai
(PC). Kompiuterių programinės dalies tvarkymasOperacinių sistemų (per) instaliavimas (Windows 2000 / XP / Vista / 7);Atvirojo kodo operacinės sistemos ir
programos (Linux, OpenOffice) - NEMOKAMOS;Reikiamų tvarkyklių (draiverių) paieška, instaliavimas;Taikomųjų programų instaliavimas (Acrobat reader,
Winamp, Mozila Thunderbird, Firefox ir kt.);Antivirusinių programų instaliavimas, virusų šalinimas;Specifinių programų instaliavimas (AutoCad, PhotoShop ir
kt.);Kompiuterio atstatymas (reanimavimas) neįsijungimo atveju (jei tai įmanoma);Prarastų duomenų atstatymas (iš kietų diskų (HDD) ir kitų laikmenų. Kompiuterių
komisas: nauji (su garantija) bei naudoti stacionarūs PC, nešiojami (Notebook) bei planšetiniai (Tablet) kompiuteriai. Norėdami parduoti kompiuterį Jums nebereikia
rūpintis kaip tai atlikti. Palikite šį darbą mums. Kokie privalumai jei norite parduoti kompiuterį pasinaudodami kompiuterių komiso paslaugomis?Jums nereikia gaišti
laiko skelbimo talpinimui internete, skelbimų lentose ar laikraščiuose. Ryšio palaikymui su pirkėjais. Sulaukus daugybės skambučių, atsakinėti į klausimus netgi Jūsų
laisvalaikio metu. Tartis dėl susitikimo su pirkėju, gaištant laiką, nes ne visada sandėris pavyksta iš pirmo karto, o tai reiškia, kad pardavėjui reikės susitikti su
pirkėjais ne vieną kartą.Ne visuomet yra saugu įsileisti nepažįstamą žmogų į savo namus! Jūsų kompiuteris yra mūsų ofise, o taip pat, visa informacija apie Jūsų
parduodamą kompiuterį bus patalpinta visuose informacijos ir reklamos sistemos Norim.lt™ svetainėse: nuolaidų, akcijų, kuponų kataloge NuolaiduBumas.lt,
internetiniame prekybos centre, "Pasiūlymų birža" InfoTop.lt, informacijos ir pramogų portalo Info.Norim.lt skelbimų lentoje ir kituose. Tai žymiai padidins
potencialių pirkėjų ratą ir pagreitins kompiuterio pardavimą. Pirkėjas, susidomėjęs kompiuteriu, turi galimybę mums paskambinti ir pasidomėti apie kompiuterio
būklę ir pan. Taip pat gali atvažiuoti jam patogiu laiku ir apžiūrėti parduodamą kompiuterį. Žmonėms, kurie nori parduoti savo kompiuterį, komiso parduotuvė
garantuoja anonimiškumą.Tai ypač saugu žmonėms, kurie nori parduoti brangias prekes. Pasirašykite sutartį ir atiduokite kompiuterį realizacijai. Po kompiuterio
realizacijos atsiimkite pinigus. (Jums pageidaujant pinigus pervesim į Jūsų banko sąskaitą).Mes Jums siūlome puikią galimybę parduoti savo kompiuterį. Jums
tereikia savo stacionarų, nešiojamą ar planšetinį kompiuterį pristatyti į mūsų ofisą. Mes sudarysime su Jumis sutartį, pagal kurią per vieną mėnesį mėginsime parduoti
Jūsų kompiuterį. Jei per mėnesį laiko parduoti Jūsų kompiuterio už Jūsų norimą kainą nepavyks, tuomet Jūs galėsite pasiimti savo kompiuterį arba sudaryti naują
sutartį su mažesne kaina.*
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