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Bucură-te de tehnologia în care ai investit!
Q’NET Service îți oferă o surpriză în fiecare lună.
Campania se desfășoară în perioada: 01.01.2019-31.12.20119
Ofertele sunt valabile în București.
Prezentele oferte sunt valabile doar pentru echipamentele HP Inc. și Hewlett-Packard Enterprise.
Transportul echipamentelor IT la sediul Q'NET Service intră în sarcina beneficiarului.
** Q'NET își rezervă dreptul de a modifica ofertele lunare fără a anunța în prealabil, însă va face modificările pe website cât mai
curând posibil. Consultați de fiecare dată www.qnet.ro pentru promoțiile actualizate.
Q'NET Service asigură service pentru toate echipamentele HP, cu excepția Desktop și Notebook Pavilion, Omen și
Presario. Contactați-ne pentru detalii.

IANUARIE. ÎNCHEIE UN CONTRACT DE SERVICE ȘI AI 5% REDUCERE* TOT ANUL.
Pentru orice contract de service nou încheiat în luna ianuarie 2019, ai reducere de 5% tot anul la toate produsele
și serviciile oferite de Q’NET INTERNATIONAL SRL. Reducerea nu se aplică și la contractul de service nou
încheiat.
FEBRUARIE. MANOPERĂ GRATUITĂ LA AL 2-LEA ECHIPAMENT ADUS ÎN SERVICE.
Pentru oricare două echipamente HP Inc. și Hewlett-Packard Enterprise aduse în Service, îți oferim manopera
gratuită la cel de-al doilea produs în următoarele condiții:
✓ Aduceți în/ ridicați din service echipamente distincte în zile distincte-> se va factura manopera pentru primul produs ridicat.
✓ Aduceți în/ ridicați din service echipamente distincte în același timp-> se va factura manopera cea mai scumpă.
Dacă veți aduce mai multe echipamente la reparat, începând cu al 2-lea produs, manopera este gratuită indiferent de valoarea
acesteia; promoția este valabilă pentru oricare 2 și peste 2 produse (laptop-laptop, laptop- imprimantă; imprimantă-server, etc.),
iar pentru a beneficia de promoție, nu trebuie să aduceți echipamentele în același timp, ci pe parcursul întregii luni.
Vă rugăm să comunicați personalului Q’NET numărul de echipamente aduse la reparație în luna respectivă.

MARTIE. REDUCERE DE 12% LA EXTENSIILE DE GARANȚIE HP Inc.
Iți oferim 12% reducere la extensiile de garanție doar pentru echipamentele HP Inc. Extensiile de garanție
reprezintă servicii care lărgesc și extind garanțiile standard pentru produsele hardware și/sau software.
In baza acestor servicii veți primi suport software și hardware, servicii de instalare, de îndrumare și opțiuni de
asistență premium care vă vor satisface nevoile critice, specifice ariei IT.
APRILIE. REVIZIE GRATUITĂ LA ORICE DESKJET.
Indiferent de model, în luna aprilie imprimantele DeskJet au revizie gratuită.
MAI. GRATUIT: CURĂȚAREA DE PRAF A LAPTOPULUI.
Dacă aduci în Service pentru reparație orice* model de laptop HP Inc. sau faci dovadă că laptopul tău funcțional a
fost achiziționat de la Q’NET INTERNATIONAL, îți curățăm gratuit laptopul de praf. Citește pe pagina următoare
detalii despre mentenanța laptopului. *nu asigurăm service pentru Desktop/Notebook Pavilion și Presario.
IUNIE. DESKTOP-UL TĂU BENEFICIAZĂ DE MANOPERĂ GRATUITĂ.
Pentru orice desktop HP Inc. adus în Service pentru reparație, manopera este gratuită.
IULIE. DIAGNOZĂ GRATUITĂ PENTRU ORICE ECHIPAMENT HP.
Pentru orice echipament HP Inc. sau Hewlett-Packard Enterprise pe care îl aduci în Service ai diagnoză gratuită.
AUGUST. 5% DISCOUNT LA PIESELE DE SCHIMB ORIGINALE.
In luna august, în cadrul Q’NET Service primești 5% discount la piesele de schimb originale HP Inc.
SEPTEMBRIE. 10% DISCOUNT LA ORICE CONTRACT DE SERVICE NOU INCHEIAT.
Pentru un contract de service* nou încheiat în luna septembrie 2019, îți oferim 10% discount la valoarea totală a
serviciilor. * contract încheiat pentru o perioadă minimă de 1 an.
OCTOMBRIE. ACHIZIȚIONEAZĂ O IMPRIMANTĂ HP LASERJET MFP M433A/M436 ȘI PRIMEȘTI GRATIS
HÂRTIA A3.
La achiziția unei imprimante A3 model HP LaserJet MFP M433a sau HP LaserJet MFP M436n sau HP LaserJet
MFP M436nda vă oferim în mod GRATUIT un top de hârtie copiator A3, 500 coli, 80gr/mp.
Important! Echipamentele de mai sus pot fi și închiriate în baza unui contract de 36 de luni. Solicitați ofertă.
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NOIEMBRIE. GRATUIT: CURĂȚAREA ȘI VERIFICAREA IMPRIMANTEI.
Beneficiezi de această ofertă dacă aduci în service pentru reparație orice model de imprimantă HP Inc. sau dacă
faci dovada că imprimanta ta funcțională a fost achiziționată de la Q’NET INTERNATIONAL. Intervenția presupune
curățarea de praf, curățare cale de hârtie și role, ungere mecanisme și verificarea imprimantei prin teste specifice.
DECEMBRIE. CADOURI SURPRIZĂ.
Clienții Q’NET Service din luna decembrie primesc cadouri surpriză (materiale promoționale marca Q’NET) - în
limita stocului disponibil.

INSTRUCȚIUNI MENTENANȚĂ LAPTOP
Dacă dețineți un laptop este foarte important să-i acordați atenția necesară întrucât acesta este un echipament fragil
și predispus la stricăciuni. Durata de viață și viteza de procesare și rulare a laptopului vor crește dacă veți urma
instrucțiunile indicate mai jos.

Recomandări:
Curățați laptopul de praf cel puțin o dată pe an. Puteți face asta apelând la un specialist în domeniu sau la un service
de laptopuri. Curățarea de praf este necesară întrucât acumularea prafului în cantități prea mari nu permite
componentelor hardware să se aerisească, iar fără aerisire sau fără un sistem de răcire complet funcțional, placa de
bază va fi, mai mult ca sigur, afectată.
Evitați consumul de lichide în apropierea laptopului pentru a preveni eventuale accidente. Prezența lichidului pe
tastatură ori pe anumite componente interne (ex.: conectori) conduce la defectarea parțială sau totală a laptopului.
Pentru curățarea lichidului apelați la un service specializat.
Evitați consumul de alimente în timp ce lucrați la laptop pentru a evita prezența firmiturilor sub tastatură. Există
posibilitatea ca anumite circuite să fie atinse și să apară eventuale disfuncționalități ale tastaturii sau laptopului.
Protejați ecranul LCD. Folosiți ambele mâini pentru a-l deschide și pentru a-l inchide. Nu lăsați obiecte, precum pixuri
ori caiete, pe tastatură, deoarece astea pot zgâria ecranul atunci când îl închideți.
Aveți grijă de cablul de alimentare. Evitați forța atunci cand conectați sau deconectați cablul de alimentare la laptop.
Incercați să nu lucrați la laptop cu alimentarea conectată, dacă bateria este încărcată complet.
Păstrați laptopul la o temperatură constantă de 20-25°C. Mentenanța laptopului implică și folosirea acestuia în cele
mai bune condiții; vara puteți folosi un cooler extern și să-l feriți de razele directe ale soarelui.
Transportați laptopul într-o geantă sau într-un rucsac dedicat pentru a evita posibile șocuri.
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