Usuwanie wirusów Kraków
Cena netto: 100,00 zł
Czy potrzebujesz usunąć wirusy z komputera?
Czy Twój komputer pracuje inaczej niż zwykle?
Czy Twoje programy nie wykonują poleceń, a komputer sam się wyłącza?
A może Twój komputer łączy się z Internetem bez Twojej wiedzy?
Znikają Ci pliki?
Skonfigurowałeś poprawnie oprogramowanie, ale dalej źle działa?
Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco to prawdopodobnie Twój
komputer „zachorował :(”. Wtargnęły do niego wirusy, konie trojańskie lub robaki internetowe,
które jak każda infekcja będzie się rozrastać i uszkadzać wszystkie programy, pliki oraz inne
komputery znajdujące się w otoczeniu sieciowym. Będą również atakować Twoich znajomych,
wykorzystując do tego Twoją bazę adresową. Wykorzystają pocztę elektroniczną po to, by
zarazić wszystkie możliwe komputery i programy. To nie wszystko! Odbezpieczą Twój komputer
– zniszczą lub zneutralizują Twój system zabezpieczeń. Otworzą bramę włamywaczom, przez co
Twój komputer będzie nieustannie przeszukiwany i eksplorowany przez nieuprawnione do tego
osoby. Możesz stracić dane, możesz z nich zostać okradziony przez kogoś, kto użyje je
przeciwko Tobie. Dzięki zdobytym informacjom ktoś może podszywać się pod Twoje nazwisko,
może wykorzystać Twój komputer do swoich celów. Stracisz dużo czasu, poświęconego na pracę,
która zostanie zniszczona przez złośliwe wirusy. Zainfekowanie komputera może trwać sekundy,
jednak usuwanie wirusów wymaga precyzyjnej interwencji fachowca.
Jeśli dostrzegasz problemy z komputerem i podejrzewasz atak wirusów, NIE RYZYKUJ!
Zagrożenie jest duże!!! Dzwoń! 12 654 31 13
Przyjedziemy i usuniemy zagrożenie.
Zabezpieczymy Twój komputer, Twoją sieć komputerową przed atakami w przyszłości.
Zaproponujemy Ci skuteczne rozwiązanie antywirusowe, nauczymy jak chronić zasoby
informacji przed nieautoryzowanym dostępem. Usuwanie wirusów to nie tylko doraźne
czyszczenie zawartości komputera, ale solidne zabezpieczenie go na przyszłość. W razie
problemów – zwróć się do nas!
Przyjedziemy do Ciebie
Szybko!
Rozwiążemy Twój problem
Profesjonalnie!
Zabezpieczymy Twoje dane i komputer
Nauczymy Cię jak uniknąć problemów w przyszłości!
Pamiętaj! „Nikt nie boi się robić tego co robi dobrze”
Dlatego my w szczególności zadbamy o Twoje przyszłe samopoczucie ponieważ na wszystkie
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usługi informatyczne udzielamy gwarancji.
Dzwoń już teraz! +48 12 654 31 13 Pogotowie Komputerowe Kraków już jest w drodze!
Dojazd bezpłatny na terenie:
Kraków Stare Miasto
Kraków Grzegórzki
Kraków Prądnik Czerwony
Kraków Prądnik Bały
Kraków Krowodrza
Kraków Bronowice
Kraków Zwierzyniec

Kraków Dębniki
Kraków Łagewnki
Kraków Borek Fałęcki
Kraków Swoszowice
Kraków Podgórze Duchackie
Kraków Bieżanów
Kraków Prokocim

Kraków Podgórze
Kraków Czyżyny
Kraków Mistrzejowce
Kraków Bieńczyce
Kraków Wzgórza Krzesławcke
Kraków Nowa Huta

*Cena nie obejmuje oprogramowania antywirusowego
Herion - Twój IT Partenr
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