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Hvad kan vi ellers tilbyde:
Computer-Problemer tilbyder reparation af alle slags
computere.
Du kan aflevere din computer i vores reception i tidsrummet 8:00-15:30 mandag til torsdag og 8:00 - 15:00
fredag.
Vi udfører også akutreparationer ude hos vore kunder efter aftale.

Nyhed!!!
Computer-Problemer

Desuden yder vi fjernsupport over computeren eller telefonen.
Vi kører med en lav timeløn på 550kr. inkl. moms og med garanti på
udført arbejde, og vi har en fast pris på fjernelse af virus til 1100kr.
inkl. moms.

tilbyder:
Hurtig og billig

Computer-Problemer
v/Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12b, Øster Stillinge
4200 Slagelse
Tlf. : 58 54 75 10
Mobil : 26 24 46 79
Email: mail@computer-problemer.dk

Fiber
Internetforbindelse
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Hvad kan jeg med en hurtig fiber forbindelse?

Hvad koster det?

Se Internettv, herunder danske tv2sputnik eller dr.dk. Leje
film direkte fra forskellige Internet tjenester, hvor man kan
se filmen i HD.

Vi leverer fra 1/1 mbit linie til 79kr. inkl. moms pr. måned til
20/10 mbit linie til 459kr. inkl. moms pr. måned.
Vil leverer 20 forskellige hastigheder, så der er helt sikkert
en hastighed, der passer til dit behov.

Hvordan fungerer det og kan jeg få det?
Rent teknisk bliver forbindelsen udsendt trådløst fra Grønhøjvej 12b,
Øster Stillinge. Vi kan dække hele
Øster Stillinge, samt de nærliggende
huse og gårde. Tillige dækker vi første række af huse på Bildsøvej i Kirke
Stillinge. Vores udstyr kan række op
til 4 km i direkte linie. Dvs. kan du se
vores hus fra din ejendom, kan du få
trådløst Internet. Der skal monteres
en udvendig modtager, som illustreret
til højre, som peger mod Grønhøjvej
12b, Øster Stillinge.

Oprettelse: 0kr.
Gør det selv pakke: 295kr. inkl. moms, inkluderer netværkskabel op til 30m, modtager og væg monteringsbeslag.
Binding: Man betaler 6mdr. forud for Internetforbindelsen og
er herefter fritstillet. Efterfølgende betales 3mdr. forud.
Standardmontering udført af Madsen AntenneService koster 695kr. Inkl. moms. Dette inkluderer montering af udvendig modtager samt kabeltræk op til 30m. Indvendig
monteres RJ45 stikdåse i underlag.
Ønskes specialopsætning med kabelbakker eller skjulte installationer, afgives der uforpligtende tilbud på dette arbejde.
Computer-Problemer er behjælpelig med at lave hjemmenetværk med router eller tilkoble systemet til eksisterende
router. Dette udføres til normal timetakst 550kr. inkl. moms.
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