RYCHLÁ POMOC...

KDYKOLI JI POTŘEBUJETE
ONLINE PODPORA K NOVÉMU
POČÍTAČI JEN ZA 399 Kč*

*standardní cena online podpory je 799 Kč
Zákazník J.Z.:

Rychlé a bezproblémové jednání. Ochotný personál na tel. lince.
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Lenovo Yoga 300

5 999,Čtyři režimy použití
Windows 10 × 11,6“ HD displej s
rozlišením 1366x768 × procesor Intel®
Celeron® N3060 × RAM 2GB × SSD 32GB
× integrovaná grafická karta × WiFi
802.11a/b/ g/n/ac (LNN80M100SNCK)

+ Office 365 ZDARMA!

HP Stream 14-ax003nc

6 990,-

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)

Acer Aspire 3

11 999,-

Notebook pro každodenní běžné požadavky
na práci i zábavu
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením
1920x1080 × procesor Intel® Core™ i3-6006U × RAM
4GB × SSD 128GB × grafika Intel® HD Graphics 520
× webkamera × čtečka paměťových karet × WiFi
802.11ac (18700309507)

Lenovo IdeaPad 320

9 999,-

Rychlý start díky SSD disku
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel® Celeron®
N3450 × RAM 4GB × SSD 128GB × integrovaná grafická karta × numerická klávesnice ×
WiFi 802.11 ac (LNN80XR0106CK)

Acer Swift 1

10 990,-

Tenký, lehký a stylový, vybaven pro multimédia
Windows 10 × 13“ Full HD displej s rozlišením
1920x1080 × procesor Intel® Pentium® N4200 ×
RAM 4GB × 64GBeMMC × grafika Intel® HD 505
× podsvícená klávesnice × čtečka otisku prstu ×
WiFi 802.11ac (187003106127, 187003106128,
1870031061279)

Lenovo V110

9 299,-

Možnost otočení do vodorovné polohy
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × procesor Intel® Pentium N4200 ×
RAM 4GB × HDD 1TB × grafika Intel® HD 505 × DVD vypalovačka × numerická klávesnice ×
WiFi 802.11 ac (LNN80TG006PCK)

Lenovo V110

12 999,Tenké a lehké provedení s dlouhou výdrží baterie
Windows 10 × 15,6 HD displej s rozlišením 1366x768 × procesor
Intel® Core™ i3-6006U × RAM 8GB × HDD 1TB × grafická karta
AMD × DVD vypalovačka × numerická klávesnice × WiFi 802.11 ac
(LNN80TL0108CK)

ASUS R517SA

8 999,-

Přesný touchpad a pohodlná klávesnice
Windows 10 × 15,6“ LED HD displej s rozlišením 1366x768 × procesor
Intel® Quad-Core Pentium® N3710 × RAM 4GB × HDD 1TB × grafická
karta Intel® HD × numerická klávesnice × WiFi 802.11bgn
(185-R517SA-XO211T)
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Lenovo IdeaPad 320

19 999,-

Okamžité přihlášení díky čtečce otisků prstů
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením
1920x1080 × procesor Intel® Core™ i5-8250U ×
RAM 8GB × SSD 256GB × grafika NVIDIA GeForce
MX150 2GB × numerická klávesnice × WiFi 802.11 ac
(LNN81BG000LCK )
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Lenovo IdeaPad 320

17 999,-

Čtečka otisků prstů
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 ×
procesor Intel® Core™ i5-8250U × RAM 8GB × HDD 1TB + 128SSD ×
integrovaná grafická karta × numerická klávesnice × WiFi 802.11 ac
(LNN81BG000FCK)

Dell Inspiron 13z 5379

21 999,-
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Připraven na cesty
Windows 10 × 13,3““ Full HD displej s rozlišením
1920x1080 × procesor Intel® Core i5-8250U × RAM
8GB × SSD 256GB × grafika Intel® HD 620 × česko/
slovenská podsvícená klávesnice × WiFI 802.11ac ×
2 roky Next Business Day On-Site Service - servis u
zákazníka do druhého pracovního dne
(D-TN-5379-N2-511S)
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Lenovo YOGA 520

Lenovo Legion Y520

21 999,-

29 999,-

Notebook, stojánek, stan nebo tablet
Windows 10 × 14“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel® Core™ i58250U × RAM 8GB × SSD 256GB × podsvícená klávesnice × čtečka otisku prstu × WiFi
802.11 ac (LNN81C80011CK)

Stvořen pro hry
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor
Intel® Core i5-7300HQ × RAM 16GB × HDD 1TB + 256GB SSD ×
grafická karta NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti GDDR5 4 GB × podsvícená
klávesnice s numerikou × WiFi 802.11ac (LNN80WK00MBCK)

HP 250 G6

8 490,-

Zvýšená odolnost, která chrání notebook v
náročném prostředí
Windows 10 ×15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 ×
RAM 4GB × HDD 500GB × grafika Intel® HD 400 × DVD
vypalovačka × numerická klávesnice × WiFi 802.11a/b/
g/n/ac (1TT46EA)

HP 250 G6

9 490,-

Moderní ochranné prvky s jednoduchými nástroji
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 ×
procesor Intel® Celeron N3060 × RAM 4GB × SSD 128GB ×
grafika Intel® HD 400 × DVD vypalovačka × WiFi 802.11a/b/
g/n/ac (1WY30EA)

HP 250 G6

16 490,-

Kombinace rychlého SSD disku a procesoru i5
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel® Core™
i5-7200U × RAM 4GB × SSD 256GB × grafika Intel® HD 620 × DVD vypalovačka ×
numerická klávesnice × WiFI 802.11a/b/g/n ac (1XN53EA)

ALIGATOR A321 Senior + stolní nab.

679,-

Jednoduchý mobilní telefon pro seniory
Barevný displej × velká klávesnice × funkce SOS
locator × SOS tlačítko pro až 5 čísel × svítilna × FM
rádio × budík × kalkulačka × microSD × 3.5mm
jack (95AL141, 95AL142, 95AL140)

ALIGATOR A880 GPS Senior+stolní nab.

1 490,-

Vlajková loď mezi seniorskými
telefony Aligator
Mobilní telefon pro seniory s
velkým, perfektně čitelným
displejem, velká klávesnice,
displej s velikostí 2.3“ s rozlišením
320 x 240 bodů, 2 MP fotoaparát,
SOS tlačítko, funkce SOS Locator,
svítilna, FM rádio, 1000 mAh
Li-Ion baterie, stolní nabíječka
(95AL218, 95AL219)

ALIGATOR D930 Dual sim

849,-

Jednoduchý design a snadné ovládání
2,4“ barevný displej s rozlišením
240x320 × FM rádio × fotoaparát
1,3 Mpx × Bluetooth × svítilna ×
microUSB × 1x SIM, 1x micro SIM ×
baterie 800 mAh
(95AL237, 95AL236)

ALIGATOR R20 eXtremo

1 499,-

Outdoorový telefon a zároveň powerbanka
Vlastní OS × 2,4“ displej s rozlišením 240x320 × funkce
Dual SIM × microUSB v2.0 × Audio 3,5mm jack × FM
rádio (95AL96, 95AL97, 95AL98)

ALIGATOR T100, stolní GSM telefon

1 599,-

Mobilní telefon ve stylu klasického
stolního telefonu
Pohodlné ovládání × základní mobilní funkce
× výkonná anténa × výdrž na baterii až 10 dní
v pohotovostním režimu × budík × kalkulačka
× handsfree (95AL990)

Telefon CPA Halo

Xiaomi Redmi Note 5A

Ideální pro seniory
2,4“ barevný displej ×
microSD až 32GB × VGA
fotoaparát a bezdrátové
připojení Bluetooth × Li-Ion
baterie s kapacitou 800 mAh
× výdrž až 10 dní

Umožní perfektní sledování obrazu
ze všech úhlů
Android 7 × 5,5“ displej s rozlišením
1280x720 × čtyřjádrový procesor
Qualcomm Snapdragon 425 × RAM
2GB × vnitřní paměť 16GB × microSD
až 128GB × fotoaparát 13Mpx, přední
5Mpx WiFI 802.11b/g/n (95XI31)

999,-

2 799,-

TP-LINK Neffos X1 Lite

HUAWEI Y6 2017

Dvakrát zakřivený kovový
zadní kryt
Android 7.0 s rozhraním
NFUI 2.0 × 5“ IPS HD displej
s rozlišením 1280x720 ×
osmijádrový procesor MT6750
× RAM 2HB × vnitřní paměť
16GB × microSD až 128GB
× fotoaparát 13Mpx, přední
5Mpx × WiFI 802.11 b/g/
(95NF4, 95NF5)

Skvělý 4jádrový procesor
Mediatek
Android 6.0 × 5“ displej s
rozlišením 1280x720 × procesor
MT6737T Quad-core 1.4GHz ×
RAM 2GB × vnitřní paměť 16GB
× paměťové karty až 128GB ×
fotoaparát 13 Mpx, přední 5 Mpx
(95HW151, 95HW152, 95HW153)

2 999,-

3 199,-

HUAWEI P9 Lite Mini

HUAWEI Y7

Čtečka otisků prstů na
zadní straně
Android 7.0 + EMUI 5.1. ×
5“ IPS displej s rozlišením
1280x720 × procesor
Snapdragon 425 × RAM
2GB × vnitřní paměť 16GB
× microSD až 128GB ×
fotoaparát zadní 13MPx,
přední 5MPx × možno
vložit dvě nanoSIM karty
nebo jednu nanoSIM kartu
a jednu microSD kartu
(95HW381)

Neustále na příjmu
díky vysokokapacitní
4000 mAh baterii!
Android 7.0 × 5,5“displej
s rozlišením 1280x720
× procesor MSM8940 ×
RAM 2GB × vnitřní paměť
16GB × microSD až 128GB
× fotoaparát 12Mpx,
přední 8Mpx (95HW157,
95HW158, 95HW159)

3 699,-

3 999,-

4 990,-

Se snímačem otisků prstů
Android 7.0 × 5,2“HD displej s rozlišením 1280x720 ×
osmijádrový procesor × RAM 2GB × vnitřní pameť 16GB ×
microSD až 256GB × nano SIM (dual) × fotoaparát 13Mpx,
přední 13Mpx (95SG10815, 95SG10816, 95SG10817)

Samsung Galaxy Xcover4

6 499,-

3 990,Stylový telefon za dobrou cenu
Android 7.0 × 5“ LCD displej s rozlišením
1280x720 × čtyřjádrový procesor × RAM 2GB
× vnitřní paměť 16GB × microSD až 256GB ×
fotoaparát 13Mpx, přední 5Mpx × WiFi 802.11
b/g/n (95SG1081, 95SG811, 95SG812)

49“ Samsung CHG90

35 990,-

Odolnost, na kterou se
můžete spolehnout
Android 7.0 × 5“ HD
displej s rozlišením
1280x720 × RAM 2GB
× vnitřní paměť 16GB
× microSD až 256GB ×
microUSB × Bluetooth 4.2
× Wi-Fi 802.11 a/b/g/n ×
fotoaparát 13Mpx, přední
5Mpx (95SG108)

Revoluční herní monitor s ultra-širokou 49“
Rozlišení 3840 x 1080 × Odezva 1 ms - ostrý obraz v
každé situaci × Prohnutá obrazovka pro intenzivnější
požitek z hraní × Podpora HDR × Quantum Dot
technologie pro velmi přesné zobrazení barev ×
Barevné pokrytí 125% sRGB × Přednastavené herní
režimy: FPS, RTS, AOS a RPG, AMD Freesync × Vysoký
kontrast 3000:1 × VA panel × Pozorovací úhly 178° ×
Konektory: 2x HDMI, DisplayPort, pivot podstavec

24“ Samsung C24FG73

7 990,-

Profesionální 24“ monitor s inovativními
funkcemi pro každodenní práci
Nejrychlější prohnutý herní monitor na trhu × Frekvence 144 Hz a doba odezvy
1ms × VA panel × Skvělé barvy díky technologii Quantum dot pokrývající
125 % sRGB × Předem kalibrované herní módy (FPS, RTS, RPG nebo AOS)
a kontrastní poměr 3000:1 × Velikost 24“, Rozlišení 1920 x 1080 px, jas 350
cd/m2, pozorovací úhly 178°, poměr stran 16:9 × Konektory: 2x HDMI, 1 x
DisplayPort, 1 x audio(20884227238)

Galaxy A8
Fotí ještě lépe

12 990,Duální selfie fotoaparát

Infinity displej

Certifikovaná voděodolnost
(IP68)

i-tec USB 3.0 Docking Station

2 299,-

Dokovací stanice s grafickým výstupem DVI-I
Připojte snadno a rychle všechna svá oblíbená zařízení ke svému notebooku, tabletu nebo PC jediným USB
kabelem × Rozšiřte svou pracovní plochu o další monitor, dokovací stanice nabízí 1x DVI-I výstup (rozlišení
až 2048 x 1152 px) × 2x USB 3.0 port pro připojení USB zařízení a vysokorychlostní přenos dat (5 Gbps), z
toho 1x USB 3.0 port pro nabíjení dle specifikace BC 1.2, např. pro iPad nebo Samsung tablet × 4x USB 2.0
port pro připojení USB zařízení k dokovací stanici × 1x USB 3.0 port typ B pro připojení dokovací stanice k
USB portu vašeho notebooku, tabletu nebo PC × Vysokorychlostní přístup k síti a internetu přes Gigabit
Ethernet, 1x Ethernet GLAN RJ-45 port podporuje rychlosti 10 / 100 / 1000 Mbps (29602243)
i-tec USB 2.0 Fast Ethernet Adapter

i-tec USB 2.0 Audio Adapter 7.1

i -tec BlueTouch 244

Síťová karta připojitelná přes USB rozhraní
Díky tomuto adaptéru můžete jednoduše a elegantně přidat
další síťovou kartu do Vašeho počítače, notebooku nebo tabletu
(29602190)

Má nejen vysoce kvalitní audio
nahrávací i zvukové schopnosti
Umožňuje také připojení
nejpopulárnějších audio zařízení a
příslušenství – mikrofonů, domácích
audio zařízení, hudebních nástrojů a
aktivních reproduktorů k vašemu PC
s USB portem.
(21969048)

Bezdrátová optická
myš s rozhraním
Bluetooth 3.0
6-tlačítková bezdrátová
optická myš bez
Bluetooth adaptéru,
volitelné rozlišení
(citlivost) senzoru
1000/1600 DPI,
operační dosah až 10 m
(29602214)

319,-

549,-

359,-

NOVINKA

Trust YUDO WIRELESS CHARGING

1 099,-

Držák telefonu pro bezdrátové nabíjení
Jednoduše jej připevníte na sklo automobilu, palubní desku nebo do
mřížky ventilátoru. Pracuje s libovolnou USB nabíječkou do auta (kabel
je součástí dodávky, nabíječka není součástí dodávky.Pro Qi kompatibilní
telefony (Apple iPhone 8, 8 Plus a X, Samsung Galaxy S6, S7, S8 a Note
8). Dostupný v průběhu měsíce února.
Trust Yudo 10 Fast Wireless CHarger

799,-

Bezdrátová rychlá nabíječka pro Qi kompatibilní telefony
S integrovaným chladícím ventilátorem proti přehřátí. Pracuje s
libovolnou USB nabíječkou do auta (kabel je součástí dodávky, nabíječka
není součástí dodávky. Dostupná v průběhu měsíce února.

Trust 2.0 Remo

TRUST Xani Optical Bluetooth

Kompaktní sada stereofonních reproduktorů
Pokročilá technologie pro bohatý a působivý zvuk. Napájení z USB –
nemusíte zapojovat do zásuvky.
(216650409)

Bezdrátová optická myš s technologií Bluetooth
Bezdrátový dosah 10m. Kompatibilní také s tablety se systémem Android.
(2171872)

379,-

399,-

Epson L3050

4 590,Multifunkční tankový systém pro
univerzální použití
Tisk až 13 000 stran černobíle a 6 500 stran
barevně3 × mimořádně úsporný tisk × systém
snadno doplnitelných inkoustových nádržek
Wi-Fi a aplikace × tisk z mobilních zařízení
× zařízení 3v1- tisk, kopírování, skenování
× spotřební materiál na 3 roky tisku v ceně
(EC11CF46403)
CASHBACK 550 KČ!*

CASHBACK 675 KČ!*

CASHBACK 1100 KČ!**

CASHBACK 1350 KČ!**

Epson Ex. Premium XP-530

Epson WF-3720DWF

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)

Tiskárna 4 v 1 s rychlým oboustranným tiskem
Rychlý tisk podnikové kvality: 20 str./min černobíle a 10 str./
min barevně 5 × možnosti připojení Wi-Fi × zásobník papíru
s předním plněním - kapacita 250 listů × bezplatné aplikace
od společnosti Epson pro mobilní tisk2: (EC11CF24402)

2 290,-

3 490,-

Epson L3070

5 890,-

Tankový systém = úspornější tisk
Multifunkční tiskárna ( tisk, skener, kopírování) × tankové
řešení × rozlišení při tisku 5.760 x 1.440 dpi × rozlišení při
skenování 1.200 dpi x 2.400 dpi × formáty PDF, TIFF, BMP,
JPEG, podpora WiFi a SD karet (EC11CF47403)

Epson L4160

Epson L6160

Epson EH-TW650

Mobilní tisk pomocí aplikace iPrint
Multifunkční tiskárna × tankové řešení × rozlišení při
tisku 5.760 x 1.440 dpi × oboustranný tisk × rozlišení
při skenování 1.200 dpi x 2.400 dpi × formáty PDF, TIFF,
BMP, JPEG, podpora WiFi a SD karet (EC11CG23401)

Úsporný, kvalitní a spolehlivý tisk
Multifunkční tiskárna EcoTank s LCD displejem × tankové
řešení × rozlišení při tisku 4.800 x 1.200 dpi × oboustranný
tisk × rozlišení při skenování 1.200 dpi x 2.400 dpi , formáty
PDF, TIFF, BMP, JPEG, podpora WiFi (EC11CG21402)

Zážitek z velké promítací plochy + plátno zdarma
Full HD projektor × LCD technologie × optické rozlišení
1920×1080 × svítivost 3100 lm × kontrast 15000:1
× WiFi × HDMI, VGA, MHL, kompozitní vstup ×
reproduktory × životnost lampy 4500 hodin × dálkové
ovládání (EV11H849040)

6 990,-

8 190,-

15 990,-

*Akce cashback: Jak požádat o vrácení peněžní častky? 1. Kupte si vybranou tiskárnu
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.
**Akce cashback: tiskárna + inkoust

HP DeskJet 3639

1 399,Tisk bez kompromisů
a v nadprůměrné kvalitě
Velmi jednoduché ovládání, veškerá
nastavení včetně skenování a kopírování
nastavíte pomocí LCD displeje a tlačítek.
Tisk 8,5 strany za minutu černobíle, 6
stran za minutu barevně, 4800x 1200dpi.
Tiskárnu lze připojit pomocí USB 2.0 nebo
WiFi. (30353129)

HP DeskJet 5075

1 999,-

HP Officejet 6950

2 499,-

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)

Levný inkoust, bezdrátové připojení
Tiskněte, skenujte a kopírujte při vysokých rychlostech a pracujte rychlostí blesku
- až 10 str./min černobíle, až 7 str./min barevně. Připojujte se přes USB a přes
Wi-Fi. Rozlišení skeneru 1200 dpi. (30313438)

HP DeskJet GT 5820 All-in-One

3 999,-

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

NEZATĚŽUJTE CASHFLOW
– PRACOVNÍ NOTEBOOK OD 999 Kč MĚSÍČNĚ
ThinkPad X1 Carbon
jako pracovní notebook*

1 999,Měsíčně na 3 roky

Špička ve třídě manažerských notebooků. Když nechcete ztrácet čas vybíráním.
Windows 10 Professional × 14“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Core i57200U × RAM 8GB × SSD 256GB × grafika Intel® HD 620 × podsvícená klávesnice, čtečka
otisku prstu × WiFi 802.11ac

Za notebook a služby při platbě hned 73 635,-

COMFOR Integra I55 jako pracovní počítač*

1 399,-

Acer TMX349 jako pracovní notebook*

1 999,-

Měsíčně na 3 roky

Měsíčně na 2 roky

Pracovní stroj - jednoduše Workstation
na CAD, Střih, 3D rendering
Windows 10 Pro CZ 64 ×
Procesor INTEL Core i7-7700 ×
Paměť 8GB DDR4-2133 (1x8)
× Disk SSD 250GB SATAIII ×
Disk 1TB SATAIII × DVDRW/RAM
ASUS × NVidia Quadro
K620 2GB × klávesnice,
myš, × Monitor Dell 24“

Solidní pracovní notebook - s vyjímečně
rychlým a velkým diskem
Windows 10 Professional × 14“ Full HD displej
s rozlišením 1920x1080 × proceosr Intel®
Core™ i7-7500U × RAM 8GB × SSD 512GB ×
grafika Intel® HD × podsvícená klávesnice ×
čtečka otisku prstu × WiFi 802.11ac

Za notebook a služby při platbě hned 50 466,-

Dell Vostro 3568 jako pracovní notebook*

999,-

Za notebook a služby při platbě hned 49 938,-

Lenovo ThinkPad T470 jako pracovní notebook*

1 669,-

Měsíčně na 3 roky

Měsíčně na 3 roky

Seriózní ThinkPad: svěřte mu data a práce vás bude bavit
Windows 10 Professional × 14“ Full HD displej s rozlišením
1920x1080 × procesor Intel® Core™ i5-7200U × RAM 8GB × SSD
256GB × grafika Intel® HD 620 × podsvícená klávesnice × čtečka
otisku prstu × WiFi 802.11ac

Notebook, se kterým vyděláte
první milion
Windows 10 Professional × 15,6“
HD displej s rozlišením 1366x768
× procesor Intel® Core i5-7200U
× RAM 4GB × HDD 1TB × grafika
ATI Radeon R5 M420 2GB × CZ/SK
klávesnice × WiFi 802.11 ac

Za počítač a služby při platbě hned 37 266,Za notebook a služby při platbě hned 61 075,-

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

www.comfor.cz
Bezplatná infolinka: 800 105 205

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.

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?
44 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.
44 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.
44 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.
44 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.
44 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.
44 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

