Computers
op maat
Naast onze basissystemen
kunnen wij voor u, geheel naar
eigen wens een computer samenstellen.
Een systeem op maat voor de thuisgebruiker,
fanatieke gamer of zakelijke gebruiker.
Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Willem de Zwijgerlaan

Natuurlijk kunt u bij PC070 ook terecht voor alle
soorten randapparatuur en accessoires.
Wij hebben altijd een uitgebreid assortiment aan
printers, routers, beeldschermen en harde
schijven op voorraad.

Maandag
Dinsdag t/m Vrijdag
Zaterdag

12.00 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
10.00 tot 17.00 uur
Alles voor:
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Computerproblemen thuis of op
uw bedrijf? PC070 komt bij u op locatie om
alles weer zo snel mogelijk perfect werkend te
krijgen. In de regio Den Haag rekenen wij geen
voorrijkosten.
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PC070 Computers & Repair
Frederik Hendriklaan 299
2582 CE Den Haag
T 070-3588312
info@pc070.nl
www.pc070.nl
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PC070 Computers & Repair
De Gaarde 17
2542 CB Den Haag
T 070-3661750
info@pc070.nl
www.pc070.nl

Gesloten
09.30 tot 18.00 uur
10.00 tot 17.00 uur

iPhone en iPad reparatie
Beeldscherm reparatie
Computer onderhoud
Laptop en desktop reparatie
Service op locatie
Verkoop computersystemen
Verkoop accessoires
Met twee winkels in de regio bent u
Volg ons op:

www.pc070.nl

Volg ons op:

www.pc070.nl T 070-3588312

iPhone en
iPad reparatie
Voor alle reparaties aan uw iPhone of iPad kunt
u terecht bij PC070. Of het nu gaat om het
vervangen van een scherm, accu of bedieningsknop, wij hebben ervaring met alle gangbare
modellen van Apple en Samsung.
Schermreparaties worden meestal binnen
30 minuten uitgevoerd!

Zorgt u wel goed genoeg voor uw computer?
Kies een van de optimalisatiepakketten
van PC070 en u weet het zeker!
Pakket 1
Computeroptimalisatie
(APK)
Virussen, Spy- en Malware verwijderen
Optimalisatie van het register
Optimalisatie van de opstartsnelheid
Intern reinigen van desktop of laptop
Extern reinigen van desktop
of laptop
Anti-viruspakket voor een jaar

59,-

Laptop reparatie
Ook voor reparaties aan alle merken en soorten
laptops bent u bij PC070 aan het goede adres.
Zo kunt u bij ons terecht voor vervanging/reparatie
van o.a. het toetsenbord, display,
voeding, koeling, power-jack,
harde schijf, videokaart en software.

Afspraak niet nodig Eigen technische dienst

Pakket 2
Herinstallatie van uw
besturingssysteem
Mac besturingssysteem

79,Meer dan 20 jaar ervaring Supersnelle service

Pakket 3
Herinstallatie van
uw besturingssysteem
Mac besturingssysteem
Er wordt een back-up van uw data gemaakt
Mijn documenten, mijn afbeeldingen,
favorieten, e-mail of naar wens
Intern reinigen van desktop of laptop
Extern reinigen van desktop of laptop
Anti-viruspakket voor een jaar

119,-

Verkoop desktops
Naast op maat gebouwde computersystemen
kunt u bij PC070 ook terecht voor
zakelijke en consumenten PC’s.
Daarnaast hebben wij altijd een
assortiment van scherp geprijsde
jong gebruikte computers op
voorraad. Kijk op www.pc070.nl
voor het actuele aanbod.

No cure no pay

Deskundig advies!

