INKA Zorgeloos Privé
Ja, ik wil graag voortaan geen zorgen
meer over de IT & producten in mijn
huis en meld mij aan. Neem gauw
contact met ons op.

INKA
Zorgeloos
Privé

Naam: ____________________
Adres: ____________________
PC + Plaats: ________________
Telefoon: __________________
E-Mail: ___________________
Wij hebben:
_____

personal computer(s),

_____

notebook(s)

_____

Servers

Wij verwachten aan 2 x 1,5 uur per jaar
voor support op locatie wel/niet*
voldoende te hebben. Indien niet,
omdat wij _______________________
________________________________
Bel mij: ___________________

Welkom bij ons in de organisatie
Domexce B.V.
Tjalk 26
2411 NZ Bodegraven
www.domexce.nl
Telefoonnr.: +(31) 172 750 301
E-mailadres: info@domexce.nl
INKA ZORGELOOS PRIVE is onderdeel van Domexce BV

De Service die U verdient

INKA Zorgeloos

INKA Zorgeloos Privé
5 jaar garantie
onbeperkt remote support
ondersteuning op locatie
géén voorrijkosten binnen Bodegraven/Reeuwijk
zorg en aandacht
INKA Zorgeloos Particulier

Per

Aantal Totaal

eenheid
ZZP Basis

€ 10,00

1

€ 10,00

 onbeperkt remote support
 Géén voorrijkosten
 5 jaar garantie
 zorg en aandacht
 inclusief één werkstation

Onbezorgd computeren voor een periode van 5 jaar bij een
nieuwe PC of tot 5 jaar bij uw reeds bestaande computer
Met INKA Zorgeloos Privé kan dat!
5 jaar garantie en service
Geen gezeur over garantie op hardware, opschonen, virus
verwijderen, (her)installatie van Windows, Internet en draadloos,
printers die het niet doen, vragen over uw (legale) software.
Voorrijkosten?
Voor Bodegraven en Reeuwijk geldt géén voorrijkosten.
Daarbuiten wordt de maandbijdrage bepaald door - op basis van
de enkele reisafstand - een maandbedrag vast te stellen. Deze
komt als volgt tot stand. Voor iedere kilometer (berekend volgens
Google Maps) tussen uw vestigingsadres en de Tjalk 26 in
Bodegraven, rekenen we u een vergoeding van € 0,60.
Bijvoorbeeld, de afstand bedraagt 22,7 km, dan wordt uw
maandbijdrage 22,7 x € 0,60 = € 13,62.

ZZP On-site,
2 x 1,5 uur op locatie

€ 8.00

_____

€ ________

ZZP Personal Computer of
Notebook, per stuk

€ 5,00

_____

€ ________

ZZP Office 365H + Anti Virus,
Maximaal 5 gebruikers/licenties

€ 20,00

_____

€ ________

Transparant
Andere aanbieders bieden u vaak een onderhoudscontract met
kleine lettertjes en allerlei bijkomende extra kosten. INKA biedt u
als enige in Nederland voor een vast, laag bedrag per maand alle
zekerheden zonder verborgen regeltjes. Transparant zoals u van
ons gewend bent.

Kilometervergoeding buiten
Bodegaven/Reeuwijk. Noteer
het aantal KM’s enkele reis.

€ 0,60

_____

€ ________

Ook garantie op eerder gekochte computers?

Reken zelf uw
maandbedrag uit:

U dient te allen tijde te beschikken over legale
software. Wij bieden geen ondersteuning op illegale
software en/of configuraties.

Opschoonbeurt software
Eenmaal per jaar krijgen uw PC’s gratis een opschoonbeurt in
onze eigen technische dienst. Wij controleren uw PC dan op
juiste werking van de hardware, onafhankelijk van het door u
gebruikte besturingssysteem. Wij testen met Ultra-X diagnose
apparatuur. Tijdens deze opschoonbeurt wordt uw systeem
tevens gecontroleerd op up-to-date drivers en updates,
worden cookies verwijderd en wordt uw harde schijf
geoptimaliseerd.
Remote support
Gedurende de gehele contractperiode zullen wij u kosteloos
ondersteunen via een remote verbinding, op afstand dus.
Uw internet moet hiervoor natuurlijk wel werken, zo niet, dan
kunt u gebruik maken van de mogelijkheden om u op locatie
te helpen. Heeft u hiervoor geen aanvulling dan ontvangt u als
relatie een korting van 25% op het geldende uurtarief.
On-site service

Volledige garantie op de hardware voor de gehele afgesproken
periode. Bij nieuw aangeschafte PC’s bedraagt deze periode 5 jaar,
bij eerder door INKA geleverde PC systemen geldt de 5 jaar vanaf
de aankoopdatum.

Daarnaast geldt dat u naast het basispakket, voor een zeer
laag bedrag van slechts € 8,00 per maand al 2 blokken van 1,5
uur kunt reserveren voor hulp en ondersteuning op
locatie. Uiteraard zonder verdere kosten. Deze hulp geldt
bijvoorbeeld voor ondersteuning en vragen op het gebied van
draadloze verbinding en routerconfiguratie, printers,
Microsoft Office en Outlook instellingen, enz.

Zelfs mogelijk op niet door ons geleverde computers!

Wat kost het?

Ook voor niet door INKA geleverde computersystemen kunnen wij
u een passend voorstel doen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u bij
één van onze collega’s een kwalitatief goede PC heeft aangeschaft
waarop wij u toch dezelfde zekerheden van onze extra service en
zelfs de uitgebreide garantie willen bieden. Deze scan, op locatie,
kost u slechts € 15,00 incl. BTW per systeem.

Links kunt u middels een eenvoudig invulschema precies
uitrekenen wat INKA Zorgeloos Privé u kost. Stel: Uw woont in
Bodegraven, heeft één Personal Computer, één notebook én
u wilt ook gratis op locatie geholpen worden. Dan komt dit
voor u neer op een maandbedrag van slechts € 23,00 per
maand.

€ ________

Bijzondere voorwaarden:
De garantie uitbereiding geldt voor maximaal 5 jaar op de door Domexce geleverde
systemen zolang het contract loopt. De garantiecomponent eindigt bij einde overeenkomst tenzij er recht bestaat op wettelijke fabrieksgarantie. INKA Zorgeloos
Privé kan worden opgezegd met inachtneming van één maand opzegtermijn.
Genoemde prijzen gelden inclusief BTW. Betaling via automatische incasso maandelijks.



Alle genoemde prijzen gelden inclusief BTW.

