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PREDSTAVITEV

PoceniPC.com

Prihranite z nakupom rabljenega PC-ja
..Večini je nakup rabljenega avtomobila povsem običajna praksa, veliko manj pa je takih, ki kupijo rabljen ali obnovljen računalnik. Kaj
rabljeni ali obnovljeni računalniki pravzaprav so, od kod prihajajo, kje jih kupiti in zakaj je rabljeno ali obnovljeno včasih najboljša
izbira?..
obenem pa vzdržujejo najvišjo raven kvalitete
produktov in storitev.

Kaj najdete na njihovih policah?
Pri podjetju PoceniPC.com ponujajo tako rabljeno računalniško opremo kot predstavitveno računalniško opremo. V nadaljevanju si poglejmo,
kakšne so prednosti prve in druge možnosti.

Rabljena računalniška oprema

Dejstvo je, da nove elektronske naprave v naša življenja prihajajo kot po tekočem traku, a vseeno si
le redki lahko privoščijo vse naprave, ki pritegnejo njihovo pozornost. Cene novih izdelkov so namreč le izjemoma upravičene, saj so pogosto
nadpovprečno visoke. Če pa se ozremo na trg tovarniško obnovljenih izdelkov, lahko nekatere naprave najdemo po znatno nižjih cenah, premišljeno izbrani obnovljeni izdelki pa so praktično
enaki novim. Nižja cena pa ni edina prednost. Tovarniško obnovljeni izdelki so pogosto izpostavljeni strožjim testom kot naprave iz redne proizvodnje, tako da je manjša možnost, da naletite
na pokvarjen izdelek. Na tem področju prednjači
rabljena računalniška oprema, saj za zahtevani
denar ponuja resnično veliko.

Vrhunski, kakovostni in zanesljivi
izdelki za odlično ceno

Razlogov, zakaj se nakup obnovljene in rabljene
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Računalniške novice

računalniške opreme resnično splača, je več. Kakovostno obnovljeni računalniki so veliko cenejši od novih. Velika večina rabljene opreme se
pojavi na tržišču le zaradi pogodb, ki zavezujejo
podjetja, da opremo zamenjajo. Razlog za nizke
cene so v nekaterih primerih tudi gospodarske
razmere, ki silijo podjetja k prodaji IT opreme.
Nekaj računalnikov pa konča na trgu rabljene
opreme zaradi manjših okvar, ki se jih nato v posebej specializiranem servisu pred ponovno
prodajo odpravi. Kljub nižji ceni je z rabljeno IT
opremo povsem mogoče doseči želeno zmogljivost. Poglejte na to stvar z drugega zornega
kota – nekatera podjetja potrebujejo za svoje
delo najboljšo opremo visoke zmogljivosti, ki za
njihove potrebe postane zelo hitro prepočasna.
Takšna IT oprema je več kot primerna za enostavnejšo uporabo in mnogokrat odtehta svojo
ceno. Tu seveda ne smemo spregledati niti zanesljivosti. Ko kupujete rabljen računalnik ali rabljen prenosnik, izdelan s strani proizvajalcev,
kot so Fujitsu Siemens, HP in Dell, je več kot jasno, da je kakovost izdelka na prvem mestu. Rabljen računalnik HP je zato velikokrat precej bolj
zanesljiv kot denimo drugi novi računalniki
manj znanih proizvajalcev.
Eden najzanesljivejših in zaupanja vrednih trgovcev s tovrstno opremo pri nas je prav gotovo PoceniPC.com. So eden redkih trgovcev, ki
kupcem nudijo enoletno garancijo na vse produkte, tako rabljene kot tiste iz neprodanih zalog. Trudijo se, da sledijo politiki najnižjih cen,

To so artikli, ki so bili že v uporabi. Vsi izdelki so
skrbno očiščeni in testirani. Preden računalniško
opremo odpremijo iz skladišča, jo ponovno testirajo, da njihove stranke res dobijo tisto, kar so
kupile. Pričakujemo lahko manjše praske na
ohišju računalnikov, prenosnikov ali monitorjev,
vendar vseeno popolnoma delujočo napravo.
Garancija rabljene računalniške opreme je 12
mesecev, če ni navedeno drugače. V garancijo
se ne štejejo poškodbe, nastale zaradi padcev,
udarcev, ter napake, nastale zaradi električne
prenapetosti (strela ipd). Garancija na baterije je
6 mesecev, z garancijo zagotovljeno delovanje
pa je 45 minut.

Predstavitvena računalniška oprema
V svetu računalništva se cene, modeli in konfiguracije računalniške opreme hitro spreminjajo.
Največji proizvajalci (HP, Sony, Toshiba ...) izdelujejo velike količine istih izdelkov. Po enem mesecu ali več izdelajo nove modele in starejše umaknejo iz trgovin. Tako se na trgu pojavi določeno
število računalnikov, ki so jih zamenjali novi,
dražji modeli. Predstavitveni računalniški artikli
so večinoma neprodane zaloge, sejemski artikli
in artikli z manjšimi vizualnimi napakami, vendar
vedno nerabljeni artikli.

Kako do poceni in

kakovostnih računalnikov?

Če kupujete pri zanesljivih prodajalcih, na primer
v trgovini PoceniPC.com, so tovarniško obnovljeni ali rabljeni izdelki odlična izbira. Pred nakupom
vedno preverite ceno izdelka, primerjava s ceno
novega produkta vas bo presunila. Njihov kontaktni naslov je Insis, d. o. o., Erjavčeva 18, 5000
Nova Gorica, dosegljivi pa so tudi na telefonskih
številkah 041 938 792 in 05 393 39 96.
(P. R.)
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