Witamy w ECS - Serwis notebooków Warszawa

Serwis laptopów - to właśnie my!
Zapraszamy do naszych oddziałów

Warszawa

Warszawska Giełda Elektroniczna

Warszawa

Płock

Serwis Ursynów

ul. Żabińskiego 10
Al. Niepodległości / Al. Armii Ludowej paw. 1A
ul.Kochanowskiego 30
02-793 Warszawa
00-609 Warszawa

Tel. (22) 658 15 36

536-837-364

536-837-365

536-837-363
poczta@ecs.pc.pl

poczta@ecs.pc.pl

We speak English

Говорим по-русски

We speak English

Poniedziałek - Piątek

Oddział chwilowo zamknięty

11:00 – 18:00
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10:00 – 18:00
Sobota
10:00 - 14:00

Sobota
10:00 - 13:00

16:00 – 18:00
W sprawach pilnych prosze o kontak tel.

Proponujemy Państwu współpracę w zakresie:
- sprzedaży części do komputerów PC i notebooków wszystkich marek
- posiadamy części nowe i używane w zależności od Państwa potrzeb
- na wszystkie części dajemy gwarancję

- sprzedaży komputerów i notebooków dostosowanych do Państwa potrzeb linii
produktowych:
- rozwiązania dla biznesu
- rozwiązania dla domu
- dla profesjonalistów

- serwisu notebooków i komputerów PC
- posiadamy dostęp do części do większości notebooków i komputerów klasy PC
- naprawa nie polega na wymianie połowy notebooka na nowe podzespoły (co jest operacją
dość kosztowną) - staramy się odnaleźć usterkę i naprawić ją jak najniższym kosztem
- w przypadku niepowodzenia klient nie ponosi kosztów tzw. "diagnozy"
- na usługę dajemy gwarancję
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- modernizacji komputerów PC i notebooków
- w przypadku wymiany części proponujemy Państwu odkupienie wymienionych części po
atrakcyjnych cenach
- w razie zmiany dysku twardego na większy jesteśmy w stanie przegrać dane wraz z
systemem operacyjnym - usługa ta zaoszczędzi Państwu sporo czasu i nerwów podczas
reinstalacji systemu na nowym dysku

Nie zawsze najtańszym i najlepszym rozwiązaniem jest zakup nowego komputera. Czasem
przy niewielkim nakładzie finansowym jest możliwość ulepszenia posiadanego komputera na
tyle aby mógł posłużyć jeszcze przez dłuższy czas.
- tworzenia stron internetowych reprezentujących Państwa firmę
- instalacji sieci komputerowych w firmach, jak również w domach prywatnych
- doradzamy i instalujemy sieci kablowe, jak i bezprzewodowe
- bezprzewodowa sieć komputerowa w domu pozwoli Państwu na wygodne i przyjemne
korzystanie z internetu, bez konieczności wiercenia dziur w ścianach i nieestetycznej plątaniny
kabli
- dzielenie internetu za pomocą routera pozwoli Państwu na obniżenie kosztów korzystania
z łącza - mogą Państwo np. współdzielić internet z sąsiadami
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