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Kako prihraniti pri nakupu računalnika?
..Odločili ste se za nakup prenosnika proizvajalca HP. Model, za katerega ste se odločili, stane 560 €, tovarniško obnovljen pa 450 €.
Katerega izbrati in zakaj?..

Za prenosnik z dvema diskoma in i3 procesorjem bi pri večjih slovenskih trgovcih odšteli
560 €, podoben tovarniško obnovljen prenosnik
z več spomina in novejšim procesorjem pa vam
pri PoceniPC.com nudijo že za 450 €.
Z nakupom tovrstnega produkta torej privarčujete kar 110 € ali 20 %, zmogljivejši prenosnik pa postane vaš zvesti spremljevalec v pisarni in doma!

Kaj pomeni »tovarniško
obnovljena naprava«?
Kaj pravzaprav pomeni izraz »tovarniško obnovljeno« oz. »refurbished«? Gre za računalnike in
prenosnike, ki so bili razstavni eksponati, sejemski artikli ali neprodane zaloge in so bili iz
različnih razlogov vrnjeni prodajalcu – estetske
pomanjkljivosti, poškodovana embalaža ipd.
Taki izdelki so nerabljeni in s strani proizvajalca
do potankosti preizkušeni. Na takih artiklih se
odpravi vse napake, ponastavi programsko
opremo in izdelek zapakira, vi pa dobite napravo, ki je kot nova. Pri PoceniPC.com njeno delovanje jamčijo z enoletno garancijo.

Insis, d. o. o.
Erjavčeva 18, 5000 Nova Gorica
Tel.: +386 (0) 41 938 792
E-pošta: prodaja@pocenipc.com
Spletni naslov: www.pocenipc.com
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Kako opraviti nakup?

Kaj kupiti?
Različne elektronske naprave, kot so pametni
telefoni, tablice, računalniki, prenosniki in TV
sprejemniki, so lahko znižani tudi do 30 %! V
Sloveniji so tovrstne naprave prisotne predvsem v kategoriji prenosnikov in računalnikov.
Manj dostopni so mobilni telefoni in TV sprejemniki.

Koliko lahko privarčujete v praksi?
Teorija pravi, da lahko z nakupom tovarniško
obnovljene naprave privarčujemo do 30 %.
Kaj pa praksa?

Svetujemo vam, da se izogibate nakupovanju
pri prodajalcih, ki ne omogočajo vračila izdelkov, prav tako pa se prepričajte, da prodajalec
nudi vsaj enoletno garancijo. Na splošno velja,
da večji, kot je prodajalec, boljša je možnost, da
boste dobili ustrezno preizkušeno napravo z
dobro garancijo.
Eden najzanesljivejših trgovcev je prav gotovo
PoceniPC.com, saj je eden redkih ponudnikov
računalniške opreme, ki kupcem nudi enoletno
garancijo na vse produkte, tako rabljene kot tovarniško obnovljene. Varčujte z denarjem in
okoljem, kupujte pri PoceniPC.com! 
(P. R.)

NOV prenosnik
HP 15-bs050nm

REFURBISHED prenosnik
HP Pavilion 15-cc516nh

Procesor: Intel Core i3-6006U (2,0 GHz)

Procesor: Intel Core i3-7100U (2,4 GHz)

Delovni pomnilnik: 4 GB

Delovni pomnilnik: 8 GB

Zaslon: 39,6 cm (15,6’’) FHD

Zaslon: 39,6 cm (15,6’’) FHD

Grafična kartica: Intel HD 520

Grafična kartica: Intel HD 620

Disk: 128GB SSD + 1TB HDD

Disk: 128GB SSD + 1TB HDD

Operacijski sistem: Windows 10

Operacijski sistem: Windows 10

Garancija: 1 leto

Garancija: 1 leto

CENA: 560,00 €

CENA: 450,00 €
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