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Vi hjelper deg så langt du måtte ønske 
— hele veien fra kassa til på-knappen. 



Vil du ha en problemfri og enkel start med din nye PC? Få din nye 
PC klargjort av en ekspert. Med en PC Klargjøring sørger vi for at du 
kommer hjem med en PC som er klar til bruk. Vi sørger for en  komplett 
installasjon av programvarene, som er kjøpt sammen med maskinen. 
I tillegg kan vi avinstallere programmer som er forhånds installert og 
opptar lagringsplass på din PC.

Vi hjelper deg også med oppsett av e-post og oppdatering av drivere og 
programvare. Du trenger kun å slå på maskinen når du kommer hjem, så 
er du klar!

PC Klargjøring

Hvis du vil være maksimalt beskyttet tilbyr vi også en sikkerhets pakke 
som sikrer din PC  i tiden frem over. Den inkluderer også en VPN-
klient samt et  program som organiserer passordene dine. Vi kan også 
overføre 20GB data fra din gamle PC.

PC Klargjøring Premium



KLARGJØRING OG 
 OPPDATERING AV DIN NYE PC

Installasjon av medfølgende programvare

Fjerning av forhåndsinstallert programvare 
hvis ønskelig

Oppsett av e-post

Oppsett av internett nettleser

Oppdatering av programmer og
Windows 10

F-Secure Freedome, Key og Safe eller  
Norton Security

Overføring av 20GB data fra din gamle PC

Inkludert 5 GB skylagring
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SUPPORT

For mer informasjon gå inn på power.no

SUPPORT er POWERS eget service–team. Vi hjelper deg 
med oppstart og klargjøring av blant annet TV, PC, Mac, 
Nettbrett og Mobiltelefon.

Har du behov for hjelp?
Vi er her for deg, så hvis det er noe som ikke fungerer 
 korrekt, kontakt oss – vi hjelper deg!

Henvend deg i support-avdelingen i ditt nærmeste  
POWERHOUSE eller kontakt vår kundeservice på 
power.no/kundeservice.


