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PREDSTAVITEV

Dolgoletna tradicija

Računalniki in spletna trgovina PCplus
..PCplus je največja slovenska blagovna znamka osebnih računalnikov za delo in dom..

Ob nakupovanju v večjih blagovnih centrih ali
spletnih trgovinah ste se gotovo že srečali z blagovno znamko osebnih računalnikov PCplus. V
vseh letih obstoja se je nalepka PCplus znašla na
več kot sto tisoč osebnih računalnikov, tako v
domovih kot v družinskih računalnikih, igričarskih
»mašinah«, delovnih postajah v vladnih ustanovah
in šolah ter se po številu prodanih računalnikov lahko kot edina slovenska znamka kosa tudi s priznanimi tujimi znamkami, kot sta HP in Lenovo. Znamka je v lasti podjetja Acord-92, ki na trgu obstaja že
od leta 1991, sama blagovna znamka PCplus pa je
bila ustvarjena v začetku prejšnjega desetletja, ko
je bila odprta tudi spletna trgovina z istim imenom.
Podjetje Acord-92 je že od ustanovitve dalje eden
vodilnih distributerjev in trgovcev z računalniško
opremo v Sloveniji in zastopa veliko priznanih blagovnih znamk, kot so Toshiba, Kingston, Philips,
NEC, Logitech, ASUS, GIGABYTE, AOC, TP-LINK in
številne druge. Je tudi pooblaščeni serviser priznanih blagovnih znamk, kot so Toshiba, Dell, NEC,
MSI. Dokaz izkušenj in zanesljivosti so številne
zmage na vladnih razpisih za nakup računalnikov,
monitorjev, projektorjev in strežniške opreme. Kot
edini Microsoftov partner OEM v Sloveniji z
računalniki PCplus oskrbuje vse glavne slovenske
trgovce z računalniško opremo. Računalniki PCplus so bili že prvi dan po izidu opremljeni z
najnovejšim operacijskim sistemom Windows 10.
Osebni računalniki PCplus so certificirani (CE) in so
v skladu tudi z najnovejšimi evropskimi zahtevami
in zakoni o električni učinkovitosti računalniške opreme, vključno s standardom Energy Star.
Učinkoviti računalniki PCplus porabijo manj
električne energije tako med delovanjem kot
mirovanjem in tako zmanjšajo tudi vaš mesečni

račun za elektriko v primerjavi z vašim starim
računalnikom. Najvišja raven hrupa med delovanjem diska po standardu ISO 7779 dosega le 20,2
decibela, kar je nižje, kakor zahtevajo zakoni in
zahteve o javnem naročanju. Kot edini v Sloveniji
ponujamo tudi posebno ugodne licence za
izobraževalne ustanove.

Prenovljena spletna trgovina PCplus.si!
Izbor osebnih računalnikov, računalniških komponent, dodatkov in opreme si lahko ogledate na
pred kratkim prenovljeni spletni B2B in B2C trgovini na naslovu www.pcplus.si. Trgovina je prilagojena tudi delu z mobilnimi telefoni.
Enostaven izbor iskanega izdelka!
Prenovljena trgovina prinaša zelo poenostavljen
izbor iskanega izdelka z velikim številom
premišljenih filtrov, s katerimi zožite izbor po svojih
željah in zahtevah. Število filtrov se dodatno
povečuje po željah in iskanjih uporabnikov.
Izdelki na zalogi za takojšnji prevzem!
Izdelki z oznako Na zalogi se nahajajo v skladišču
podjetja v Ljubljani in so pripravljeni na takojšnji
prevzem ali pošiljanje. Če izdelek naročite do druge ure popoldne, je pošiljka na vašem domu že takoj naslednji delovni dan. Če je izdelek v prihodu v
naše skladišče, je naveden predvideni datum, v
katerem bo lahko izdelek pri vas doma. Ponudba
in nabor različnih izdelkov se tedensko povečujeta.
Dostava!
Na voljo je izbira dostave tako z dostavno službo
GLS kot Pošto Slovenije z brezplačno poštnino že
za vsak posamezni nakup nad 100 evrov!

PayPal, plačilne kartice …
Izbirate lahko med več načini plačila, ob prevzemu
na prodajnem mestu z gotovino ali kartico, z gotovino ob prevzemu pošiljke, s spletnim nakazilom,
plačilnimi karticami ali prek tudi v Sloveniji čedalje
bolj priljubljenega PayPala. Omogočen je tudi nakup na do 12 obrokov s plačilnimi karticami, ki jih
izdaja banka NLB.
Konfigurator, servisni
zahtevki in PCplusov klub
V kratkem bo v spletno trgovino dodan tudi napreden konfigurator komponent za vaš novi
računalnik ali sestavo vašega certificiranega raču
nalnika PCplus, lažje sestavljanje mini računalnika
ali izbiranje vseh dodatkov za zmogljiv pisarniški
tiskalnik. Registrirani kupci bodo imeli možnost
spremljanja stanja popravila svojega izdelka v
Acordovem servisu, zbiranja točk PCplus z nakupi
in opisovanja izdelkov, s katerimi bodo lahko zvesti kupci nakupovali ceneje ali izbirali nagrade.
Pokličite brezplačno telefonsko številko 080 26 29,
pišite na e-poštni naslov info@pcplus.si ali obiščite
trgovino v Stegnah 13 v Ljubljani, kjer se lahko bralci Računalniških novic dogovorite tudi za lepe
popuste. 
(P. R.)
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