
PC NEXT s.r.o. - Repasovaná výpočetní technika 

V nabídce naší firmy naleznete neustále měnící se sortiment repasovaného zboží. Aktuálnost 
ceníku nebo katalogu je těžké udržet, neboť se den ode dne mění, zboží se prodává a doplňuje. 

Repasovaná technika je původem od našich spokojených zákazníků, kteří si zakoupili vyspělejší, 
výkonnější či hezčí produkt, jedná se o kusové položky. Každý produkt je vyčištěn, zkontrolován a 

případné závady odstraněny. Počítače a notebooky jsou dodávány již s nainstalovaným operačním 
systémem, ovladači a základním softwarem. Na zboží je poskytována záruka v délce 1-24měsíců. 

Můžete se spolehnout, že v naší nabídce naleznete trvalý sortiment repasovaného zboží uvedený 
níže. S konkrétním požadavkem nás prosím vždy kontaktujte nebo zašlete poptávku. 

 

- kancelářské a domácí notebooky s Windows 10 (11), velikosti LCD 11,6“-17,3“ 

- kancelářské, domácí či herní stolní počítače s Windows 10 (11) , klávesnice, myši 

- monitory 17“ – 24“, poměry stan 4:3 až 16:9, otočné, výškově nastavitelné 

- inkoustové či laserové tiskárny, fotopapíry z přebytečných skladových zásob 

- počítače a notebooky se starším operačním systémem (XP, Win7) pro použití se staršími 
programy, hrami, CNC stroji, auto diagnostikami apod. 

- inkoustové a tonerové kazety zhotovené profesionály za zlomek ceny originálu 

- náhradní nabíječky a zdroje pro notebooky, tablety, telefony, tiskárny, wifi routery 

- náhradní díly pro notebooky – klávesnice, HDD, displeje, paměti, baterie, ventilátory atd. 

- náhradní díly pro PC – desky s procesorem, HDD, paměti, zdroje ATX, chladiče, DVD atd. 

- antény pro bezdrátové spoje a internetové připojení, síťové prvky, wifi-routery 

- příležitostně mobilní telefony, tablety, projektory, termo tiskárny 

Aktuální výběr: 

PC AMD A4-5300, 8GB RAM, 480GB SSD, GTX 1050, DVDRW, čtečka karet, Win10 – 6500Kč 

Notebook 2in1 HP Pavilion X360, 11,6“ 4GB,128GB SSD,Win10, dotykový, nová baterie – 7000Kč 

Projektor EPSON EH-TW740/3LCD/3300lm/FHD/HDMI – záruka 12měs – 9900Kč 
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