SERVICE MENUKAART
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59%

49,

29,

99
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COMPUTER/LAPTOP
GEBRUIKSKLAAR MAKEN
•
•
•
•
•

Systeeminstellingen configureren
Gebruikersaccount aanmaken en configureren
Microsoft updates installeren
Extra aangekochte software installeren
E-mail configureren

EXTRA DIENSTEN
39,99

Randapparatuur installeren

19,99

Netwerkrouter (bedraad of draadloos)
installeren

19,99

IS DIT ALLES?

•
•
•
•
•

Laatste versie besturingssysteem installeren
Belangrijke systeeminstellingen configureren
Gebruikersaccount aanmaken en configureren
E-mail configureren
Apps installeren (maximum van 5)

19,99
COMPONENT/SSD/HDD
INBOUWEN
Na aankoop van een videokaart, geluidskaart, geheugen,
draadloze ontvanger, kaartlezer, extra harde schijf, SSD,
of andere component wordt deze ingebouwd. Na het
plaatsen wordt alles getest en geïnstalleerd zodat het
probleemloos werkt.

EXTRA DIENSTEN

Mijn documenten en belangrijke bestanden
overzetten (max. 250 GB)

?

TABLET/TELEFOON
GEBRUIKSKLAAR MAKEN

vANAf

Simkaart plaatsen, contacten overzetten en
mobiel internet configureren
Overzetten van foto’s en video’s van
bestaande tablet/telefoon

Op de achterzijde van deze kaart staan nog veel meer van onze services.

19,99
19,99

MEER? SPECIALE WENSEN?
Vraag het aan één van onze medewerkers.

SERVICE MENUKAART
Computer/laptop Gebruiksklaar maken

Harde schijf of SSD inbouwen

Computer reinigen en stofvrij maken

Uw computer of laptop wordt door NoRRoD geconfigureerd. De laatste
updates van Windows worden geïnstalleerd en systeeminstellingen zoals
clean-up, back-up en beveiliging worden voor u ingesteld. We installeren ook
meteen (aangekochte) software, zoals bijvoorbeeld Microsoft Office of een
virusscanner.

Na aankoop van een extra harde schijf of SSD wordt deze ingebouwd. Na het
plaatsen wordt het station geconfigureerd in Windows.

Computer of laptop optisch reinigen en het stofvrij maken van koelingsingangen en ventilator. Dit verbetert de koelprestaties en daardoor de
levensduur van uw computer/laptop.

49,99
EXTRA DIENSTEN

vanaf

COMPONENT INBOUWEN
Plaatsen en installeren van een videokaart, geheugen, draadloze ontvanger of
ander component. Na het plaatsten testen we het geïnstalleerde component.

Mijn documenten en belangrijke bestanden overzetten (max. 250 GB).
vanaf

39,99
Randapparatuur installeren.

19,99
Netwerkrouter (bedraad of draadloos) installeren.

19,99
TABLET/TELEFOON Gebruiksklaar maken
Uw tablet of telefoon wordt door NoRRoD geconfigureerd. De laatste versie van
het besturingssysteem (Android, iOS of Windows Phone) wordt geïnstalleerd en
systeeminstellingen, zoals mobiel internet, worden voor u ingesteld. We maken
uw tablet of telefoon gebruiksklaar.

29,

99

EXTRA DIENSTEN
Simkaart plaatsen, contacten overzetten en mobiel internet configureren.

19,99
Overzetten van foto’s en video’s van bestaande tablet/telefoon.

19,99

19,99

19,99

9,99
Gegevens overzetten naar nieuwe computer
Uw belangrijke bestanden van uw bestaande computer of laptop worden
overgezet naar uw nieuwe computer. Dit zijn Mijn documenten, Favorieten,
E-mail + door u geselecteerde mappen met een maximum volume van 250 GB.
U dient er rekening mee te houden dat NoRRoD niet verantwoordelijk is voor enige
vorm van dataverlies.

SERVICE CHECK

49,99

Er wordt een volledige check-up van uw computer of laptop gedaan op de
volgende punten:
•
Controle en verwijderen van kwaadaardige en schadelijke software
•
Computer reinigen en stofvrij maken
•
Update van Windows & Office  + nieuwste stuurprogramma’s
Na een service check draait uw computer weer als een zonnetje!

Backup maken

99,95
Windows opnieuw installeren

Uw belangrijke bestanden van uw bestaande computer of laptop worden
geback-upt. Dit zijn Mijn documenten, Favorieten, E-mail en door u
geselecteerde mappen met een maximum volume van 250 GB. Voor uw
veiligheid en privacy plaatsen we backups enkel op een opslag apparaat van
uzelf.
U dient er rekening mee te houden dat NoRRoD niet verantwoordelijk is voor enige
vorm van dataverlies.

129,95

Uw computer wordt volledig gewist en voorzien van een compleet nieuwe
installatie van Microsoft Windows. Na de installatie worden alle updates
geïnstalleerd en wordt er een check-up uitgevoerd om te controleren of alle
componenten naar behoren geïnstalleerd zijn.

Repacking kosten retour artikel

69,

95

Wanneer bij een retour de verpakking beschadigd is en/of sprake is van
incompleet verpakkingsmateriaal, dan zal er een bedrag van 10% van de
verkoopprijs met een minimum van € 24,- in rekening worden gebracht.

Controle en verwijderen van
kwaadaardige en schadelijke software
Uw computer wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van malware, zoals
virussen, spyware, adware, ransomware en ongewenste reclame. Wij adviseren
om extra beveiliging te installeren (internet security).

59,95

vanaf

24,-

KWARTIER TARIEF
Het bedrag dat wij rekenen per kwartier voor alle overige werkzaamheden.

19,99

