
Reparação de Computadores e Portáteis:      93.910.2000.

- Assistência Técnica Informática ao domicílio com garantia e ao melhor preço!
PORTO, VILANOVADEGAIA, ESPINHO, OVAR, SANTAMARIADAFEIRA, MAIA, MATOSINHOS, VILADOCONDE,PÓVOADEVARZIM, ESPOSENDE, BARCELOS, VIANADOCASTELO,

OPTIMIZAÇÕES,  LIMPEZAS, DESINFECÇÕES E REPARAÇÕES DE COMPUTADORES AO DOMICÍLIO. NA SUA CASA OU EMPRESA.

DIAGNÓSTICOS /
ORÇAMENTOS GRATUÍTOS

 365 dias de garantia em todas as

reparações de hardware.

Assistência Técnica
Informática NO LOCAL

É um cliente particular e não pode deslocar-se à assistência com o seu equipamento? Tem uma empresa e necessita de suporte técnico nos PCs, Desktop's
e portáteis, nas suas instalações? Precisa de assistência técnica e manutenção informática para os seus equipamentos?

Para estas necessidades, disponibilizamos os nossos serviços de “reparação ao domicílio”; Repara/Home e REPARA/BUSINESS. Serviços de reparação
informática e de manutenção informática ON-SITE, fazendo deslocar técnicos especialistas ao local; Seja um particular ou uma empresa,; Vamos ter
consigo! Como apenas trabalhamos por agendamento, deverá fazer sempre uma consulta telefónica e respectiva marcação prévia.

Nos  casos  em que  a  reparação  no  local  não  se  revele  oportuna  pela  falta  de  componentes  ou  outras  condições,  o  equipamento  será  transportado
gratuitamente para as nossas oficinas e posteriormente será entregue no seu domicílio ou escritório, devidamente reparado e testado, sem custo adicional. 

Toda a assistência informática que precisa!
Apenas requer telefonema e marcação prévia. Num único ponto de contacto. Sem complicações.

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA MAIS SOLICITADOS:

Portátil ou PC Portátil ou PC Portátil ou PC Portátil ou PC
Limpeza interna e substituição de

massa térmica
Reparação de Motherboard

(portátil não liga)
Substituição de ficha de alimentação

portátil
Substituição de display portátil

Portátil ou PC Portátil ou PC Portátil ou PC Portátil ou PC
Reballing Gráfico(substituição dos

chips BGA)
Substituição de teclado / touchpad

portáteis
Recuperação de dados a partir de

discos avariados
Upgrade /substituição de memória

e disco duro

Damos 365 dias de garantia sobre todos as serviços de reparação de hardware.  

PORTO, VILANOVADEGAIA, ESPINHO, OVAR, SANTAMARIADAFEIRA, MAIA, MATOSINHOS, VILADOCONDE,PÓVOADEVARZIM, ESPOSENDE, BARCELOS, VIANADOCASTELO,

Assistência Técnica Informática

Assistência Técnica e Manutenção Informática, Low-Cost, ao melhor preço:

- Acidentes acontecem até ao mais robusto equipamento e aos mais cuidadosos utilizadores.
E as avarias muitas vezes “esperam” para acontecer após o período de garantia. Com recurso
a  componentes  novos,  (ou  recondicionados  100% testados  provenientes  de  upgrades  de
equipamentos),  mas  inteiramente  à  sua  escolha,  o  nosso  Centro  de  Reparações
Informáticas, tem competências para realizar toda a  assistência técnica e  manutenção
informática, de modo a reparar o seu PC, Desktop, Portátil, Monitor, Impressora !

http://computador.in/
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