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Oferowane przez nas komputery:

• To maszyny biznesowe renomowanych producentów 
(wyłącznie Dell, Lenovo, HP i Fujitsu-Siemens)

• Zarówno lekkie i mobilne ultrabooki, jak i potężne, 
przenośne stacje robocze, oparte o wydajne 
procesory Intel Core i5 i Core i7, również z 
dedykowaną grafiką Nvidia Quadro

• Pochodzą z zagranicznych leasingów, gdzie 
przepracowały często krócej niż jeden rok

• Przechodzą rygorystyczny proces sprawdzający 
wszelkie elementy, z wymianą dysków systemowych 
na nowe, szybkie i niezawodne dyski SSD

• Są dostarczane z legalną instalacją Windows 10 Pro, z 
kluczem zapisanym w BIOS, umożliwiającym jego 
łatwą i bezpieczną reinstalacje

Wyróżnia nas:
Oferujemy wyłącznie komputery 

poleasingowe w klasie A+, praktycznie bez 
śladów wcześniejszego użytkowania
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Gwarantujemy
Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na komputery i zapewniamy 
ich pełny serwis pogwarancyjny

Nasze zasady:
• Oferujemy wyłącznie produkty, które fizycznie 

posiadamy i jesteśmy w stanie dostarczyć w ciągu 24h

• Wszystkie nasze oferty i prezentacje zawierają zdjęcia 
faktycznie oferowanego sprzętu, a nie produktów 
podobnych, bądź typowych

• Nasze komputery mają zapewnić jakość i komfort 
użytkowania nowego produktu za ułamek jego ceny
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Porównanie klas dostępnych komputerów poleasingowych
Nie oferujemy najtańszych komputerów poleasingowych na rynku. Staramy się za to oferować najlepsze z nich

Klasa A

Komputer wygląda i pracuje jak nowy

• Obudowa komputera nie posiada żadnych 
wyszczerbień, wgniotów i uszkodzeń mechanicznych

• Zawiasy są absolutnie sprawne, bez luzów

• Ekran LCD jest pozbawiony martwych pikseli, 
„duszków” (jasnych plam na matrycy) i innych wad,

• Klient ma komfort pracy na świetnie wyglądającym, 
prestiżowym i wydajnym sprzęcie

Klasa B i niżej

Komputer posiada widoczne uszkodzenia

• Obudowa komputera posiada nasilone w różnym 
stopniu uszkodzenia mechaniczne

• Zawiasy mogą być częściowo niesprawne

• Ekran LCD może zawierać wady, utrudniające pracę

• Komputer może sprawiać dyskomfort podczas 
spotkań biznesowych, czy też demotywować 
pracownika, który otrzymał go do pracy
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Nasze komputery, to wyselekcjonowane od wielu dostawców, wybrane jednostki, które są wyłącznie w klasie A
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Przykładowa oferta dostępnych modeli komputerów*
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Każda konfiguracja zawiera oprogramowanie Windows 10 Pro

*Przedstawione modele są próbką spośród ponad 50 typów komputerów dostępnych w naszej placówce we 
Wrocławiu, ul. Kościuszki 111/1u. Z uwagi na sprzedaż wyselekcjonowanych, poszukiwanych na rynku komputerów, 
dostępność konkretnego modelu w danym dniu winna być potwierdzona ze sprzedawcą

Model Specyfikacja Cena netto Cena brutto

Dell e7250 Intel Core i5-5300U RAM 8GB HDD 240GB SSD Intel HD graphics 1 219,51 zł 1 500,00 zł

HP G1 820 Intel Core i5-4300U RAM 4GB HDD 120GB SSD Intel HD graphics 894,31 zł 1 100,00 zł

Dell e7450 Intel Core i5-5300U RAM 4GB HDD 120GB SSD Intel HD graphics 1 463,41 zł 1 800,00 zł

Lenovo T440 Intel Core i5-4300U RAM 4GB HDD 120GB SSD Intel HD graphics 934,96 zł 1 150,00 zł

HP Folio 9470m Intel Core i5-3437U RAM 4GB HDD 120GB SSD Intel HD graphics 894,31 zł 1 100,00 zł

HP G1 840 Intel Core i5-4300U RAM 4GB HDD 240GB SSD Intel HD graphics 1 016,26 zł 1 250,00 zł

Dell e5570 Intel Core i5-6300U RAM 8GB HDD 240GB SSD Intel HD graphics 2 195,12 zł 2 700,00 zł

HP 650 Intel Core i5-4300M RAM 4GB HDD 120GB SSD Intel HD graphics 1 219,51 zł 1 500,00 zł

Średnica ekranu 14,1 cala

Średnica ekranu 15,6 cala

Średnica ekranu 12,5 cala
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Zapraszamy do kontaktu
Krzysztof Krasoń

+48 692 483 341

sprzedaz@scrascom.pl

www.scrascom.pl
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www.laptopy.wroclaw.pl


