
POPUST-50%!* 

Čiščenje prenosnika: 

 

V tvoj računalnik 

 

dodamo hitri SSD disk, prenesemo sistem 

(WINDOWS, programi, podatki, ...) 

 

dobiš 5 x, 6 x 

hitrejši računalnik! 

 

Pridobi večjo odzivnost računalnika, tudi 5x, 6x 

hitrejše delovanje. Presenečen/a boš nad 

delovanjem tvojega do sedaj počasnega računalnika! 

Delovanje novih sistemov WIN 8, WIN 10 

ni več problem! 

Skrajšaj zagon računalnika iz 5 minut na 

20 sekund! 

Ni potrebno zapravljati minimalno 300, 400 in več evrov 

za novi računalnik, če lahko 

nadgradiš svoj obstoječi računalnik. 

Posodobiti je mogoče tudi 6, 7 ali več 

let stare računalnike! (Odvisno od konfiguracije) 

Preprosto nadgradi svoj računalnik s hitrim SSD diskom! Novost!  

PRIPELJI FIČOTA ODPELJI FERARIJA! 

5 prednosti nadgradnje z SSD diskom: 

 Imaš doma počasen ali starejši računalnik? 

 Čakaš na odpiranje aplikacij zaradi počasne odzivnosti računalnika? 

 Si razmišljal/a o posodobitvi tvojega namiznega ali prenosnega računalnika, pa za ta namen ne 
želiš porabiti veliko sredstev? 

 Potrebuješ posodobitev, pohitritev, čiščenje računalnika, vzdrževalna dela? 

Misliš, da je za to potrebno plačati toliko kot za 

novi računalnik? 

BREZPLAČNO! 

Čiščenje računalnika: 

Presenečen/a boš 

nad novo hitrostjo 

tvojega računalnika! 

POKLIČI NAS na tel. 041 217 230 

in ti računalnik posodobimo že za 

Diagnostika napak: 

 AKCIJA - SPOMLADANSKO ČIŠČENJE PRAHU! 
Enostavno pokliči 041 217 230 in si pridobi spodnje ugodnosti! 

BREZPLAČNO! 

Ima tvoj računalnik napako ali okvaro? 

Računalnik ti pregledamo 
in svetujemo o možnostih za popravilo 

oz. nadgradnjo brez obveznosti! 

Izogni se nenadni odpovedi 
tvojega računalnika zaradi pregrevanja in 

visokim stroškom popravila! 

Prihranite! 

POSEBNA PONUDBA! NADGRADNJA  

*Cena čiščenja prenosnega računalnika je odvisna od posameznega modela. Vse navedene cene vključujejo DDV. 



POPRAVILO, PRODAJA 

RAČUNALNIKOV 

PRENOSNIKOV 

TABLIC 

ALARMI IN 
VIDEO NADZOR 

PRIHRANITE Z 
NAKUPOM 
RABLJENEGA 
RAČUNALNIKA 

(Preverjenega z 
garancijo)  

Dolgoletne izkušnje, Strokovnost, Ugodne rešitve, Zadovoljne stranke 

Zavarujte se pred tatovi! Pri nas dobite kvalitetne 
sisteme za video nadzor in alarmne sisteme. 
Zaščitite svoje domove in poslovne objekte! 

Po želji uredimo tudi vašo, že vnaprej nakupljeno 
ali obstoječo opremo! 
Imejte vpogled - kontrolo vaših kamer tudi 
preko mobilne aplikacije! 

POZOR! 

OPTIMIZACIJA IN 
NADGRADNJA HITROSTI 
PROGRAMSKO ČIŠČENJE 
RAČUNALNIKOV 

IN PRENOSNIKOV 

Prihranite si glavobol in slabo razpoloženje, odvrnite vlomilce 
z alarmom in video nadzorom! 

Poskrbite za večjo varnost 
vašega doma! 


