Serwis komputerowy Toruń – Ipsum Komp
Biuro czynne w godzinach 9 - 18 oraz w soboty 9 - 13
602 482 577 56 681 12 16 531 091 670
W ramach naszej działaności, proponujemy pełne spektrum działań związanych z
serwisem, diagnostyką, konfiguracją oraz modernizacją sprzętu komputerowego.
Szczególnie dobrze czujemy się w dominującym ostatnimi czasy segmencie urządzeń
przenośnych (serwis laptopów, naprawa notebook, serwis konsol). Realizujemy również
wszechstronną konfigurację sieci lokalnych oraz łącz internetowych, instalację systemów
operacyjnych Windows oraz Linux, oprogramowania, usuwania wirusów. Współpracujemy
również w zakresie pomocy w tematach archiwizacji i odzyskiwaniu utraconych danych.
Oferujemy fachowe usuwanie danych czyli tak zwaną utylizację danych z dysków
firmowych.
Nasza serwis komputerowy Toruń oferuje:
- serwis i montaż komputerów stacjonarnych,
- naprawę laptopów (wymiana matryc, gniazd DC-IN, USB, JACK itd., naprawy
mechaniczne, czyszczenie po zalaniu, kompleksowa konserwacja),
- modernizację sprzętu, optymalizację oprogramowania,
- konfigurację sieci,
- odzyskiwanie danych,
- naprawę konsol,
- nowe media,
- usuwanie wirusów, trojanów, malware i spyware,
- wdrożenia oprogramowanie,
- tworzenie stron internetowych www
Polecamy również doradztwo oraz fachowy montaż komputerów stacjonarnych na
zamówienie. Przegląd naszych realizacji na bieżąco umieszczamy w blogu firmowym.
Zespół Ipsum Komp to grupa pasjonatów szeroko pojętej branży komputerowej, nowych
technologii oraz internetu, z wieloletnim doświadczeniem związanym z profilem naszej

działalności. Opieramy się na fachowej, rzetelnej i profesjonalnej obsłudze klienta. Serwis
komputerowy Ipsum Komp to nowoczesne połączenie wyspecjalizowanych, technicznych
kwalifikacji z humanistycznym, kreatywnym nastawieniem do oczekiwań naszych klientów.
Jesteśmy przykładem na to, że pasja może stać się sposobem na życie. Ciągłe nabywanie
umiejętności serwisowych i informatycznych jak i doświadczenie w relacjach z klientami
dają nam poczucie pewności w wykonywanej pracy. "Rób to co kochasz a nigdy nie
będziesz musiał pracować".
Serwis komputerowy Toruń – poznaj nas.
Serwis prowadzimy od stycznia 2013 roku. Siedziba firmy mieści się przy ulicy Kozackiej
17 - 19. Jest to punkt handlowo - usługowy, mieszczący się za skwerem handlowym „tuż
tuż” na Koniuchach (Piotr & Paweł, Pepco, Wiślańska), w niedalekiej odległości od
zajezdni autobusowej MZK oraz centrali MPO. Dla rodzin z małymi dziećmi, miejsce to
kojarzone jest z „Cafe Bajarka”.Wcześniej mieliśmy punkt na ulicy Grudziądzkiej 79 (przy
CH BUMAR).
Godziny otwarcia:
9:00 - 18.00 oraz w soboty 9:00 – 13:00
Kontakt:
Ipsum Komp
ul. Kozacka 17 - 19, 87-100 Toruń
www.komputery-torun.pl
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

