REPARAÇÃO DE COMPUTADORES LOW-COST AO DOMICILIO
EM VILA NOVA DE GAIA,PORTO,ESPINHO

E

S.M. FEIRA

Aumento de capacidade de processamento | Melhoria de desempenho e rapidez.
Assistencia tecnica a computadores ao domicilio em Gaia Porto Espinho e Feira

CLIQUEM NA FOTO PARA ENTRAR...

Reparação de Pc's e portáteis. (Torres, bases, desktops)
Não perca tempo nem gaste combustível a procurar assistência técnica.
Vamos ao seu domicílio/escritório em Espinho, S.M.Feira, V.N. de Gaia e Porto.
Software, Hardware, Consumíveis, Anti-Vírus, Windows, Office. | Sistemas Windows/Microsoft.
Optimização e regeneração base do Sistema Operativo desde 15 €
(Aumente a sua velocidade de trabalho no PC em mais 75%) - Ponha o seu PC antigo a trabalhar a 200%.
Serviços de Assistência rápida;
Se o seu COMPUTADOR está LENTO, o sistema bloqueia, tem problemas com VÍRUS ou mesmo "avariou de vez", nós podemos ajudar.
Reparamos e optimizamos o Sistema Operativo ou reinstalamos de novo.
Disponibilizamos serviço de “Assistência direta ao cliente”.
Garantia do serviço e satisfação total com soluções ajustadas à sua escolha.
- Diagnósticos/Orçamentos* GRÁTIS (Recolha e entrega gratuita caso seja necessário intervenção na nossa oficina)
- Limpeza e desinfeção de malware, vírus e trojans na hora. | - Reparação integral de equipamentos informáticos
- Instalação e configuração de equipamentos | - Software Instalação de Sistema Operativo
- Instalação e actualização de programas e drivers - Segurança Instalação e configuração de Anti-vírus e Spyware
- Hardware Instalação/Configuração de Componentes | - Instalação/Configuração de Periféricos
- Upgrades de PC’s e Portáteis Motherboard, HD disco duro, Memórias, Cd/DVD, Fonte, Placa Som/Vídeo, etc.
*mediante a aceitação do orçamento ou realização do serviço no seu domicilio/escritório ou taxa deslocação base15€+IVA.
Diagnóstico de Hardware....................Gratuito.
-Recolha gratuita de todo o tipo de equipamento informático para reciclagem.
Disponível de Segunda-feira a Sábado das 9h ás 20h (Marcações prévias)
Ligue ou envie SMS com nome e morada para CONTACTO:
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