Computer herinstallatie

<h1>Een nieuw begin voor uw computer</h1><h5>(carry in)</h5><p>We herkennen het
allemaal wel: de mooie snelle nieuwe PC is een jaar later een traag, kreunend monsterapparaat
geworden. Uw computer start �g langzaam op en doet de dagelijkse dingen zoals mail
ophalen, internetten enz. veel trager dan voorheen.<br />Misschien is het bij u wel ernstiger en
krijgt u allemaal verontrustende foutmeldingen bij het opstarten...</p><p>Of wellicht...<br
/>Start uw computer helem�l niet meer op!?</p><p>U denkt er wellicht over na een nieuwe te
kopen om van het gedoe af te zijn?<br />Dat is echt niet nodig! Zeker niet als u de PC alleen
"normaal" gebruikt met Office, internetten en internetbankieren, mailt en
Skypt/MSN't.</p><p>Vanaf <strong>� 60,- HELPEN WE U</strong> weer aan een goed
werkende computer en kunt u weer plezier te beleven aan uw computer. U kunt daarbij kiezen
uit 3 pakketten:<br /> </p><p><strong>Standaard</strong></p> <p>Windows wordt weer als
nieuw ge�stalleerd, met of zonder formatteren van de harde schijf. Dit is inclusief installatie van
<strong>alle</strong> in de computer aanwezige hardware. De kosten hiervan zijn �
60,-.</p><p>Tegen een kleine extra vergoeding kunt u hier extra software bij ge�stalleerd
krijgen, zie daarvoor de prijslijst aan het einde van de
pagina.</p><p><strong>7-Stappenplan</strong></p><p>Wilt u uw data (mail, documenten,
foto's) ook bewaard en overgezet hebben, dat kan! Voor <strong>� 90,-</strong> worden
werkzaamheden van onderstaand het 7-stappenplan uitgevoerd, U bent daarvoor n�it meer
kwijt!</p><p><strong>Uitgebreid</strong></p><p>Bij deze variant wordt voor <strong>�
125,-</strong> tevens een backup-optie meegeleverd welke u kunt gebruiken wanneer de
computer het na een aantal jaren niet meer zo goed doet. U kunt dan de PC zelf weer
terugzetten naar ge�stalleerde werkende versie. Ook kunt u zelf tussentijds een eigen backup
maken voor het geval dat.</p><p>Bel <strong>(06) 303 279 44</strong> of stuur een berichtje
naar <strong><em>Support@FreeSoftwareSupport.nl</em></strong></p><h3>Het
7-stappenplan</h3><p>Via dit 7-stappenplan zorgt Free Software Support ervoor dat uw
computer weer als vanouds werkt en krijgt u een geheel opgeschoonde computer
terug:</p><table border="0"><tr valign="top"><td>1.</td><td>We bewaren allereerst uw
gegevens (documenten, e-mail, contactpersonen, foto's),</td></tr><tr
valign="top"><td>2.</td><td>Windows wordt opnieuw naar wens ge�stalleerd (Windows XP
Home/Professional, eventueel Vista, Windows 7 Home/Professional/Ultimate),</td></tr><tr
valign="top"><td>3.</td><td>Indien gewenst wordt de gratis Open Office 3.2 of Microsoft Office
2003 of 2007 ge�stalleerd,</td></tr><tr valign="top"><td>4.</td><td>Om u te beschermen
tegen virussen: Nederlandstalige Avast Home of AVG Free antivirus (naar wens),</td></tr><tr
valign="top"><td>5.</td><td>Verschillende belangrijke hulpprogramma's zoals Adobe Reader,
Flash player, Java, Skype/MSN, Nero (CD brandprogramma),</td></tr><tr
valign="top"><td>6.</td><td>De bewaarde bestanden worden weer teruggezet,</td></tr><tr
valign="top"><td>7.</td><td>Internet en e-mail worden weer herstelt zodat u direct weer aan de
slag kunt!</td></tr></table><p><br />Dit alles kost enkele dagen, daarna is de PC weer klaar
(gegarandeerd).</p><p> </p><p><strong>Opmerking:</strong> Deze dienstverlening met deze
superlage prijs gaat in alle gevallen uit van:</p><ul><li> Brengen � halen van de PC door de
klant zelf </li><li> Een standaard installatiepakket (met behoud van persoonlijke data). </li><li>
Afwijkingen en maatwerk zijn altijd mogelijk tegen meerprijs. </li></ul><p><strong><br
/>?Prijslijst</strong> installatie van extra's bovenop het <strong>Standaard
pakket</strong>:<table border="0" width="265" height="63"><tr><td>�Office-pakket
(MSO2003/2007, Oov3.x):</td><td align="right">� 10,-</td></tr><tr><td>�Gratis Antivirus
(Avast/AVG Free):</td><td align="right">� 5,-</td></tr><tr><td>�Nero (6.6 of 8):</td><td
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align="right">� 5,-</td></tr><tr><td>�Set standaard hulpsoftware(*):</td><td align="right">�
5,-</td></tr></table> (*) Bevat Adobe reader en Flash, Java, Skype en/of Live
Messenger</p><p> </p><p>Voor meer informatie kunt u direct een medewerker aan de lijn
krijgen op <strong>(06) 303 279 44</strong> of via mail:
<strong><em>Support@FreeSoftwareSupport.nl</em></strong></p><p>Om te e-mailen kunt u
ook de link in de rechterbovenhoek van de site gebruiken.</p><p>Op de website genoemde
tarieven zijn daarbij incl. BTW voor particulieren en excl. BTW voor ondernemers.</p>
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