«BEDRIJF» «BEDRIJF2»
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per fax: «PRIVEFAX»
code CP080010

Infotheek:
computerverhuur
zonder zorgen

Met één telefoontje uw computerpark op peil
Geen cent te veel
U wilt een snelle oplossing voor uw tijdelijke tekort aan computers.
Maar dan wel zonder één cent te veel uit te geven.
Want uw informaticabudget investeert u liever in duurzame apparatuur.
Kies dan voor Infotheek: de goedkoopste hardwareverhuurder van Nederland.
Gegarandeerd gebruiksklaar
Op alle computers van Infotheek draait al de nodige software.
Installeren, plaatsen en aansluiten kan ook.
Zo heeft u gegarandeerd een gebruiksklaar computerpark binnen 24 uur.
Geen omkijken naar
Wilt u één of honderd computers? Geen probleem dankzij de grote voorraad.
De huurperiode verlengen? Of inkorten? Toch kopen? Alles kan.
Heeft u schade aan een huurcomputer? Die regelt onze uitstekende verzekering.
Infotheek biedt u de meest zorgeloze (en voordelige!) manier om hardware te huren.
Heeft u tijdelijk extra machines nodig?
Ik bezorg u een scherpe offerte op maat!
Of kijk op Infotheek.nl onder het kopje ‘huren’.

Met vriendelijke groet,

xxx
Specialist ICT-verhuur
xxx@Infotheek.nl

PS Pc’s huren binnen 24 uur voor de beste prijs: bel of mail mij voor een vrijblijvende
offerte!

Wilt u geen fax meer ontvangen? Excuses voor het ongemak.
Mail naar remove@infotheek.nl en vermeld de naam van uw organisatie en uw faxnummer.

Originele
versie
«BEDRIJF» «BEDRIJF2»
«ATTN»
per fax: «PRIVEFAX»
code CP080010

Leiden, 17 januari 2008

Nieuw bij Infotheek:
Computerverhuur!

Tijdelijk extra ICT-capaciteit nodig?

Geachte heer/mevrouw,

Huren in plaats van aanschaffen is de uitkomst wanneer u een tijdelijke behoefte hebt aan (extra) ICTcapaciteit. Bijvoorbeeld bij een migratie, beurs of een tijdelijke uitbreiding van uw personeelsbestand.
Wat zijn uw voordelen wanneer u dit uit handen geeft aan Infotheek?
D huurpakketten op maat: van één tot honderden machines
D gegarandeerd de laagste prijs: u huurt al een Pentium 4 PC vanaf € 2 per dag, inclusief software!
D snel aan de slag: u krijgt de producten binnen 24 uur gebruiksklaar geleverd
D flexibel: wilt u de huurperiode verlengen, inkorten of toch kopen? Geen probleem!
D optimale beschikbaarheid dankzij onze grote voorraad
D geen systeembeheerder? Wij helpen u graag met de pre-installatie van uw configuratie.
D geen risico’s: de apparatuur is uitstekend verzekerd.

Heeft u tijdelijk extra machines nodig? Neemt u dan via onderstaande gegevens contact met mij op en ik
voorzie u van een scherpe offerte op maat! Of kijkt u op Infotheek.nl onder het kopje huren.

Met vriendelijke groet,

xxx
Specialist ICT-Verhuur
xxx@Infotheek.nl

P.S. Geen tijd de hele fax te lezen? Onthoud dan dit:
Voordelig PC’s huren binnen 24 uur, met beste prijs garantie!
Geen fax meer ontvangen? Excuses voor het ongemak. Mail naar remove@infotheek.nl o.v.v naam organisatie en uw faxnummer.

