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Tenká konstrukce notebooku
Windows 10 × 14“ HD displej s rozlišením 
1366x768 × procesor Intel®
Celeron N3060 × RAM 4GB × SSD 32GB 
× grafická karta Intel® HD 400
× WiFi 802.11a/b/g/n/ac (Z3C50EA)

 + office 365 ZDARMA!

HP Stream 14-ax003nc

6 999,-

Bělouš v plném rozlišení
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej 
s rozlišením 1920x1080 × procesor 
Intel Pentium N3710 × RAM 4GB 
HDD 1TB × grafická karta Intel HD 
405 × DVD vypalovačka × WiFi 
802.11b
(185-R541SA-DM464T)

Notebook s vysokým výkonem a plnou výbavou
Windows 10 × 15,6 HD displej s rozlišením 1366x768 × 
procesor  Intel® Core™ i3-6006U × RAM 8GB × HDD 1TB × 
grafická karta AMD Radeon R5 M430 2GB × DVD vypalovačka 
× numerická klávesnice × WiFi 802.11 ac (LNN80TL0108CK)

Tenké a lehké provedení s dlouhou výdrží baterie
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × procesor Intel® Celeron 
N3350 × RAM 4GB × HDD 500GB × grafika Intel® HD Graphics 500 × DVD 
vypalovačka × numerická klávesnice × 
 Wi-Fi 802.11 ac (LNN80TG0047CK)

ASUS R541SA Lenovo V110

Lenovo V110 Lenovo IdeaPad 110

9 999,- 13 299,-

8 599,- 8 999,-
Radost z obrazu
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × procesor Intel® 
Pentium®4405U × RAM 4GB × HDD 500GB × DVD vypalovačka × grafická karta Intel® 
HD 510 × numerická klávesnice  
(LNN80UD001GCK)



Praktický ve všech směrech
Windows 10 × 15,6“ HD displej × procesor Intel® Core™ i5-6200U × 
RAM 8GB × HDD 1TB × DVD vypalovačka × grafika AMD Radeon R5 
M330 2G × numerická klávesnice (LNN80Q700RFCK)

í pětka s SSD-čkem
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 
1920x1080 × procesor Intel® Core i5-7200U × RAM 
8GB × SSD 256GB × DVD vypalovačka × grafika AMD 
Radeon R7 M445 4G × podsvícená CZ/SK numerická 
klávesnice × WiFi 802.11ac × DELL NextBusiness day
– 2 letá záruka. Servis do druhého pracovního dne u 
zákazníka (D-N-5567-N2-516K)

Vždy dostatek zábavy
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × procesor
Intel® Core™ i5-6200U × RAM 8GB × HDD 1TB × grafika NVIDIA
GeForce 920MX DDR3L 2GB × WiFi ac × numerická klávesnice (LNN80SM00HTCK)

Přesný touchpad a pohodlná klávesnice
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × proceor Intel® Core™ 
i5-6300HQ × RAM 8GB × SSD 256GB × grafika NVIDIA® GeForce GTX 950M × DVD 
vypalovačka × numerická klávesnice × WiFi 802.11ac (185-F550VX-DM390T)

Lenovo IdeaPad 300

DELL Inspiron 15 5000 (5567)

Lenovo Ideapad 310 ASUS F550VX

13 999,-

18 999,-

13 999,- 19 999,-
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Ultimátní herní stroj
Windows 10 × 17,3“ Full HD displej s 
rozlišením 1920x1080 × procesor Intel® 
Core™ i7-7700HQ × RAM 8GB × SSD 
1TB+256GB × grafika NVIDIA GTX 1050 Ti × 
DVD vypalovačka × podsvícená klávesnice s 
numerikou × 802.11ac  
(185-GL753VE-GC019T)

ASUS GL753VE

39 990,-

Integrovaný stojánek
Windows 10 × 12,6“ WQHD displej s rozlišením 2880x1620 × procesor Intel® 
Core™ i5-6200U × RAM 4GB × SSD 256GB × grafika Intel® HD graphics 520 × WiFi 
802.11agn (185-T303UA-GN027T)

ASUS T303UA

24 990,-
Špičkový dotykový displej s rozlišením Full HD
Windows 10 × 13,3“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel® Core™ 
i7-7Y75 × RAM 8GB × SSD 256GB × grafika Intel® HD Graphics 615 × podsvícená 
klávesnice × WiFi 802.11ac (D-TN-9365-N2-712S) DELL NextBusiness day
– 2 letá záruka. Servis do druhého pracovního dne u zákazníka

DELL XPS 13 Touch 2v1 (9365) 

45 999,-
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Čtyři režimy pro každou situaci
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × 
procesor Intel® Core™ i5-7200U × RAM 4GB × SSD 1TB+128GB × 
grafika Intel® HD Graphics 620 × podsvícená klávesnice s numerikou × 
WiFi 802.11ac (1870031061302)

Acer Spin 3

22 390,-

+



Pro výjimečně čistou a 
přirozenou reprodukci zvuku
Vysoce výkonný mikrofon s 
vypínačem a stojanem
Ideální pro záznam hlasu, hraní 
online her, chatování, Skype 
a aplikace ovládané hlasem. 
Mimořádně dlouhý kabel o délce 
250 cm (21665122)

mikrofon TRUST Starzz All-round

mikrofon TRUST Primo

499,-

Pružný stolní mikrofon
Pro záznam hlasu, hry, Skype a používání aplikací 
ovládaných hlasem. Gumové nožičky pro zvýšenou 
stabilitu a omezený kontaktní šum. Tlačítko ztlumení s 
kontrolkou. Kabel USB, 2 m, připojen. (21665126)

mikrofon TRUST Flex

399,-

Vysoce výkonný ve stylu vintage
Pro chatování, hraní, zpěv, atd.
Nastavitelný úhel. Tlačítko Mute
1,80m dlouhý kabel s 3,5mm 
konektorem (21665117)

mikrofon TRUST Elvii Desktop

499,-

790,-
Potlačení okolního hluku pro  
jasný přenos řeči
Pro záznam hlasu, zpěvu, počítačové hry  
a aplikace s hlasovou komunikací, např. Skype a 
Cortana. Nastavitelný úhe.l Kabel 1,80 m (21665118)

Mikrofon USB ve studiovém stylu

139,-
Vysoce citlivý stolní mikrofon 
 na stojánku
Pro konverzaci × hraní her × zpěv apod.
Nastavitelný úhel × 1,80m kabel 
 s 3,5mm konektorem (21665120)

Pro ty nejlepší herní zážitky
Windows 10 × 17,3“ displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel® 
Core™ i5-6300HQ × RAM 8GB × SSD 1TB + 128GB × grafika NVIDIA 
GeForce GTX 960M × DVD vypalovačka × podsvícená klávesnice s 
numerikou × WiFi 802.11a/b/g/n/ac (E9P37EA)

Pro práci i zábavu
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × 4jádrový 
procesor AMD E2-7110 × RAM 4GB × SSD 128GB × grafika AMD 
Readon R2 × DVD vypalovačka × numerická klávesnice × WiFi 
802.11a/b/g/n/ac (Z2Y01ES)

Pohodlné ovládání s klávesnicí v plné velikosti
Windows 10 × procesor Intel® Celeron N3060 × 15,6“ displej 
HD s rozlišením 1366x768 × RAM 4GB × HDD 500GB × DVD 
vypalovačka × grafická karta Intel® HD 400 × numerická 
klávesnice × WiFi ac (W4M72EA)

8 490,-

7 990,-

HP 255 G5

HP 250 G5

HP Pavilion Gaming 17-ab000nc

26 990,-
Stvořen pro hry, práci i zábavu
Windows 10 ×15,6“ displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel® 
Core™ i5-6260U × RAM 8GB × SSD 1TB + 128GB × grafika Intel® Iris 
540 × numerická klávesnice × WiFi 802.11a/b/g/n/ac (F1F01EA)

HP Envy 15-as000nc

24 990,-





Snímač otisku prstu
Android 7.0 × 5,2“HD displej s rozlišením 1280x720 
× osmijádrový procesor × RAM 2GB × microSD 
až 256GB × nano SIM (dual) × fotoaparát 
13Mpx, přední 13Mpx (95SG10815, 95SG10816, 
95SG10817)

Velký Super AMOLED displej 
pro vaše pohodlí
Android × 4 jádrový procesor 
× 5“ HD displej s rozlišením 
1280x720 × RAM 1,5GB × 
vnitřní paměť 8GB × microSD 
až 128GB × fotoaparát 8Mpx, 
přední 5Mpx (95SG2622E)

Elegán v kovovém těle
Android 6.0 × 4 jádrový procesor 
× 5,2“ displej s rozlišením 
1280x720 × RAM 2GB × vnitřní 
paměť 16GB × Bluetooth × 
WI-Fi × GPS × senzor přiblížení 
× fotoaparát 13Mpx, přední 
5 Mpx (95SG2636, 95SG2637, 
95SG2638)

6 990,-

3 690,-
4 490,-

3LETÁ ZÁRUKA na profesionální monitory 
s opravou do následujícího pracovního dne

Vyberte si jeden z těchto monitorů a zapomeňte na starosti, 
v případě jakýchkoli problémů stačí zavolat na helplinku 

800 726 786 a do druhého dne můžete pokračovat v práci.

LS24E45KBSV
• Úhlopříčka 24" (61 cm)
• Rozlišení Full HD (1920 × 1080)
• Vstupy VGA, DVI

LS24E65UPL
• Úhlopříčka 24" (60 cm)

• Rozlišení Full HD (1920 × 1080)
• Nejmodernější PLS panel s věrnými barvami

• USB port, zabudované repro
• Vstupy VGA, HDMI, Display Port

LS32D85KTSR
• Úhlopříčka 32" (81 cm)
• Rozlišení QHD (2560 × 1440)
• Zobrazí až miliardu barev
• Široké pozorovací úhly, 4 × USB 3.0
• Vstupy DVI, HDMI, Display port
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Ideální pro hraní FPS
Pevný ocelový rám. Mimořádně snadno přenosná klávesnice s odpojitelným kabelem. 
Pohodlný USB dobíjecí port, Layout US. Herní režim, 100% anti-ghosting a kompletní 
N-key rollover. Klávesy s podsvícením červenou barvou HyperX s dynamickými 
světelnými efekty. Doplňkové barevně i povrchem odlišené krytky na klávesy pro 
hraní FPS. Mechanické klávesy Cherry® MX ve variantách: MX Blue, který vyniká 
přesností s větší zvukovou a hmatovou zpětnou vazbou. MX Brown, který vyniká 
skvělým poměrem mezi výkonem a komfortem. MX Red, který vyniká skvělým 
poměrem mezi ultra rychlou odezvou a tichým provozem (203200112, 203200113, 
203200114)

Náruživí hráči i profesionálové vědí …
Senzor Pixart 3310 a čtyři předvolené 
režimy DPI zajišťují mimořádnou přesnost 
pro hry FPS. Pohodlné a ergonomické 
provedení, neklouzavé držení. Lehká 
FPS myš (95 g) s optimální distribucí 
hmotnosti. Šestitlačítková myš s 
mimořádně citlivými spínači Omron. 
Zvláště velké kluznice pro plynulý pohyb 
(203200120)

Pro profesionální hraní
Headset, díky kterému získá hraní her, 
sledování filmů i poslech hudby nový rozměr.  
Prvotřídní design, vysoká odolnost, komfort a 
především špičkový zvuk, který Vás vtáhne do 
děje. Optimalizované pro profesionální hraní 
a mají mimořádně měkce vystlaný hlavový 
most,  ušní polstrování z paměťové pěny 
a klapky vystlané umělou kůží, takže vám 
umožní hrát celé hodiny. (20320011027C)

2 990,-

1 599,- 1 890,-
herní myš HyperX Pulsefire FPS sluchátka HyperX Cloud Core

Herní mechanická klávesnice HyperX Alloy FPS



Klasický design
Dual SIM (2 karty v mobilu mini SIM) 
× 2,4“ displej s rozlišením 320x240 
× microSD až 32GB × FM rádio × 
fotoaparát 0,3Mpx × Bluetooth × USB 
× hmotnost 81g (95NK0140)

Nokia 150 Dual SIM

999,-

Zapomeňte na zadávání hesla. Stačí se jen 
dotknout čtečky otisků prstů
Android 6.0.1 × 5,5 Full HD displej × procesor 
Qualcomm® Snapdragon × RAM 2GB × uživatelská 
paměť 16GB × microSD až 128GB × fotoaparát 16Mpx, 
přední 5Mpx (LNQSM4378AD1N7)

Lenovo Moto G4 Plus

5 990,-

Sklo s folií, které 
eliminuje výskyt otisku 
prstů
Android 6 × 5“ displej s 
rozlišením 1280x720 × 4 
jádrový procesor × RAM 
2GB × uživatelská paměť 
16GB × microSD až 128GB 
× WiFi 802.11 b/g/n × 
Dual SIM, Micro SIM × 
fotoaparát 13Mpx, přední 
5Mpx (185M-ZB500KL-
1A040, 185M-ZB500KL-
3G044, 185M-ZB500KL-
3H043)

ASUS ZenFone GO

3 499,-

Obrněný telefon na 
dvě SIM karty
2,4“ displej s rozlišením 
240x320 × microSD slot 
× Dual SIM × vodotěsný 
× odolný prachu, písku, 
blátu, sněhu, vysokým a 
nízkým teplotám × FM 
rádio × podpora MP3 × 
Bluetooth × fotoaparát 
1.3Mpx (AR12BB, 
AR12BR)

ALIGATOR R12 eXtremo

1 299,-

Čtečka otisků prstů
Android™ 6.0 
Marshmallow × 
5“ IPS displej s 
rozlišením 1280x720 × 
osmijádrový procesor 
Qualcomm MSM8940 
× RAM 2GB × vnitřní 
paměť 16 GB × 
microSD až  
128 GB × Wi-Fi 802.11 
b/g/n × fotoaparát 
13Mpx, přední 5Mpx 
(95HW530, 95HW531, 
95HW532)

Huawei Nova Smart DS

5 499,-
Maximální výdrž v 
minimálním těle
Android 6 × čtyřjádrový 
procesor MT6737V × 5,2“ 
HD displej s rozlišením 
1280x720 × RAM 2GB 
× vnitřní paměť 32GB 
× microSD až 32GB 
× fotoaparát 5 Mpx, 
přední, 13 Mpx zadní 
(185M-ZC520TL-4H077, 
185M-ZC520TL-4G076, 
185M-ZC520TL-4J078)

Asus ZenFone 3 Max

4 999,-

Vynikající fotografie a selfie
Android 7.0 × 5,2“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080
× osmijádrový procesor Kirin 655 × RAM 3GB × 
uživatelská paměť 16GB × WiFi 802.11b/g/n ×
fotoaparát 12Mpx, přední 8Mpx  
(95HW65, 95HW66, 95HW67)

Huawei P9 Lite 2017

6 999,-
Krásný a stylový
Android 6 × osmijádrový 
× procesor × 5,2“ HD 
displej s rozlišením 
1920x1080 × RAM 4GB 
× vnitřní paměť 64GB× 
microSD až 128GB 
(185M-ZE520KL-1A010)

Asus ZenFone 3

9 990,-



1 2 3VYBERTE 
Vyberte si svůj nový notebook  
z katalogu a novin COMFOR 
nebo na www.comfor.cz/zaruka

PŘIJĎTE 
Přijďte si pro vybrané zařízení na 
nejbližší prodejnu COMFOR nebo 
si ho nechte poslat 

ZAREGISTRUJTE 
Zaregistrujte se na www.comfor.cz/zaruka  
do 14ti dnů od zakoupení

TŘI JEDNODUCHÉ KROKY K ZÍSKÁNÍ TŘETÍHO  
ROKU ZÁRUKY ZDARMA

Do devíti pracovních dnů od registrace vám zašleme potvrzení třetího roku záruky.  
Akce platí na všechny notebooky s operačním systémem Windows Home, uvedených v novinách  

a katalogu nebo na COMFOR.cz

POČÍTAČE S WINDOWS 10 DOKÁŽOU VÍC. TAK JAKO VY.

POKUD SI NEVÍTE RADY ZAVOLEJTE  
NA BEZPLATNOU LINKU 800 105 205

https://www.comfor.cz/
mapa-prodejen 

www.comfor.cz/zaruka

TŘETÍ ROK  
ZÁRUKY ZDARMA



Univerzální tiskárna s voděodolným tiskem pro 
každodenní tisk
Rychlost tisku 10 Str./min Černobíle, 4,5 Strmin barevně. 
Rychlost tisku: 38 s na fotografii 10 x 15 cm 33 Str./min 
Černobíle. 15 Str./min Colour(EC11CF31403)

Tiskněte výjimečně kvalitní fotografie
Multifunkční inkoustová tiskárna A4 - tiskárna, kopírka, 
skener). 5 barevných náplní Claria Premium. Dotykový 
barevný 2,5“ displej. Konektory USB + WiFi, tisk z 
mobilních zařízení (EC11CE81402CE)

Dejte sbohem inkoustovým kazetám – získejte 
dostatek inkoustu na dva roky 
Multifunkční tankový systém s levným provozem a 
rozšířenou výbavou (display, četčka karet). Wi-FI / USB
připojení. 3 letá záruka po registraci (EC11CF45401)

Rychlý, kvalitní a mimořádně ekonomický tisk, 
skenování, kopírování a faxování s podporou sítě 
Wi-Fi a Ethernet
Velkokapacitní inkoustové nádržky, takže uživatelé 
mohou vytisknout více stránek při nižších nákladech. 
(EC-11CE24401A)

Epson L382 

EPSON L486 EPSON L565

3 990,-
EPSON Expression Home XP-342 Epson Ex. Premium XP-530

1 690,- 2 290,-

5 790,- 6 590,-

Multifunkční tiskárna s inkoustovým 
tankovým systémem 
 Nabízí rychlý a nenákladný barevný tisk, 
kopírování a skenování. Připojení přes rozhraní 
USB nebo Wi-Fi pro snadný mobilní tisk.  
(EC11CF44401)

EPSON L386

4 690,-

Jednoduché použití a hromada inkoustu přímo
v ceně
Multifunkční zařízení pro snadný levný tisk. V balení
420 ml inkoustu na 19 500 stran. Rozhraní USB. Záruka
3 roky nebo 30 000 stran (C11CF43402)

*Akce cashback: Jak požádat o vrácení peněžní častky? 1. Kupte si vybranou tiskárnu mezi 15. 8. 2017 a 31. 12. 2017.    
2. Do 30 dní od nákupu požádejte o vrácení online na adrese www.epson.cz/cashback. 3. Vyplňte online formulář, nahrajte kopii účtenky a odešlete registraci.

Promítá špičkový obraz v rozlišení Full HD s třikrát 
jasnějšími barvami
Projekční technologie 3LCD. LCD panel. Rozlišení WUXGA, 
1920 x 1200. Poměr stran 16:10 . Kontrastní poměr  
15 000 : 1. Lampa 200 W, 5.000 h (V11H722040)

EPSON EB-U32

18 990,-

CASHBACK 650 KČ!*

CASHBACK 1 050 KČ!*CASHBACK 950 KČ!*

ZAREGISTRUJTE 
Zaregistrujte se na www.comfor.cz/zaruka  
do 14ti dnů od zakoupení

K ZÍSKÁNÍ TŘETÍHO  
ROKU ZÁRUKY ZDARMA

Do devíti pracovních dnů od registrace vám zašleme potvrzení třetího roku záruky.  
Akce platí na všechny notebooky s operačním systémem Windows Home, uvedených v novinách  

a katalogu nebo na COMFOR.cz

POČÍTAČE S WINDOWS 10 DOKÁŽOU VÍC. TAK JAKO VY.

Akce cashback sleva 800 Kč! *



Barevná multifunkční tiskárna A4 
Tiskárna, skener, kopírka × maximální měsíční zatížení až 1000 stran × snadné 
připojení pomocí USB a WiFi × rychlost černého tisku až 9,5 str./min. × barevný 
tisk až 6,8 str./min × automatický oboustranný tisk (30353110)

Multifunkce poskytne kompletní a pohodlné řešení v domácnostech či 
kancelářích
Multifunkční inkoustová tiskárna A4 × barevný tisk, kopírování a skenování × 
rychlost tisku (černobíle) - až 16 str./min × rychlost tisku (barevně) - až 9 str./
min × připojení - USB 2.0, WiFi, Fax × HP ePrint, AirPrint, oboustranný tisk, 
automatický podavač dokumentů (30313408)

HP DeskJet GT 5820 All-in-One

HP Deskjet IA 4535 HP Officejet 6950

4 799,-

1 999,- 2 499,-

HP Deskjet IA 3635

1 399,-
Tiskárna, která narušuje nudné 
provedení domácích tiskáren
Využíjte bezdrátový tisk. Připojení k tiskárně je 
možné přímo pomocí funkce WiFi
Direct nebo běžným způsobem. Tisk z chytrých 
telefonů a tabletů je tak velmi snadný a
rychlý. Mobilní aplikace HP All-in-One Printer 
Remote nabízí spoustu šikovných funkcí
jako skenování přímo do chytrého mobilního 
telefonu či tabletu nebo z nich můžete
mít dokonalou kontrolu o stavu hladiny 
inkoustů (30353117)

+ 1000 KČ NA DALŠÍ NÁKUP NA WWW.COMFOR.CZ*

*Pro uplatnění nákupu se zaregistruj na www.comfor.cz/bonus

Až 8000 stránek bez ztráty jediné kapky
Barevná multifunkční tiskárna, skener a
kopírka A4 × revoluční HP Ink Tank System
= žádné cartridge a velkoobjemový tisk
× extrémně nízké náklady na stránku
společně s vysokou kvalitou tisku ×
rychlost tisku černobílý – až 8 str./min,
barevný – až 5 str./min × připojení – USB
2.0, WiFi (30313431)



*Pro uplatnění nákupu se zaregistruj na www.comfor.cz/bonus

Kvalitní a rychlý tisk
Multifunkční laserová tiskárna A4 × 26 stran za minutu 
černobíle × 2400x600dpi × LCD × duplex × USB 2.0 
(31700436)

Brother DCP-L2500D

Brother HL-L2340DW

2 699,-

2 299,-
Rychlá a spolehlivá tiskárna kompaktních rozměrů  
se špičkovým laserovým tiskem ve vysokém rozlišení 
Laserová tiskárna A4 × 26 stran za minutu černobíle ×  
2400x600dpi × duplex × WiFi × USB 2.0 (31700651)

KOMBINUJTE ORIGINÁLNÍ INKOUSTOVÉ KAZETY HP 364 A UŠETŘETE
Vyberte si jednu ze tří kombinací a ušetřete při nákupu originálních inkoustových kazet HP 364 –  400 Kč, 550 Kč nebo 800 Kč.1  

A profitujte z legendární kvality tisku.2  Podrobnosti nabídky naleznete na hp.com/cz/ink-cashback

1 Platí pouze do 31. října 2017. Nabídka je omezena na tři slevy na zákazníka. Nabídka je platná pouze pro vybrané skladové jednotky. Další podrobnosti zjistíte na hp.com/cz/ink-cashback. 2 Studie Buyers Laboratory Inc. z roku 2013, 
zadaná společností HP, porovnává originální inkoustové kazety HP (21, 21XL, 22, 22XL, 56, 57, 140XL, 141XL, 300XL, 350, 350XL, 351, 351XL) s doplněnými a repasovanými kazetami průměrného výkonu, které se prodávají v zemích 

EMEA. Podrobnosti: buyerslab.com/products/samples/HP-Inkjet-Cartridges-vs-EMEA-Refilled-Cartridges.pdf.



www.comfor.cz
Bezplatná infolinka: 800 105 205

JAK TO FUNGUJE?
Pomáháme firmám v růstu – tím, že jim umožníme pohodlně rozložit platbu za nový pracovní notebook. Vy nebo Vaši zaměstnanci tak mohou ihned začít pracovat na 
novém zařízení, a Vaše cashflow přitom zůstává v rovnováze. Jak to celé funguje?

 4 Vybereme společně notebook podle Vašich potřeb 
Pro koho notebook kupujete a k čemu má sloužit? Podle toho Vám doporučíme notebook, který nejlépe splní Vaše očekávání. 

 4 Notebook připravený k okamžitému použití 
Nastavení pracovního notebooku zabere spoustu času. Uděláme to za Vás – nainstalujeme 
operační systém, potřebné základní programy (vč. sady Microsoft Office) a bezpečný 
antivirus. Navíc přidáme brašnu a myš. Vy tak můžete ihned začít pracovat.

 4 Přeneseme data ze starého notebooku do nového  
Ve starém zařízení můžete mít velké množství dat, které potřebujete přenést do toho 
nového. Postaráme se, abyste v novém notebooku měli všechna data, která potřebujete.   

 4 Rychlá oprava pracovního notebooku přímo u Vás 
Vylitá káva v notebooku nebo poškozený displej může v důsledku stát nemalé peníze. 
Pracovní notebook má především vydělávat a jakákoli jeho závada může tento proces 
znemožnit. Proto vám přidáváme možnost rychlé opravy přímo u Vás, aby Váš byznys nic 
nebrzdilo.

 4 Vzdálená online podpora 
V případě potřeby jsou Vám kdykoli k dispozici naši IT specialisté. Ti Vám díky vzdálenému 
přístupu dokáží pomoci s nejrůznějšími problémy, které mohou nastat.  

 4 Okamžité vrácení DPH 
Pokud jste plátce DPH, ihned můžete požádat o jeho vrácení. Tak třeba pokryjete několik 
splátek, aniž byste sáhli do vlastní peněženky.

Více informací v prodejnách COMFOR nebo na www.comfor.cz/firmy

NEZATĚŽUJTE CASHFLOW 
– PRACOVNÍ NOTEBOOK OD 999 Kč MĚSÍČNĚ
Výdaje za nový pracovní notebook mohou pěkně zahýbat s cashflow. Tuto investici však můžete jednoduše 
rozložit do měsíčních plateb. Nový notebook Vám tak může vydělávat peníze ještě dříve, než ho zaplatíte. 


