PontoGlobal - Computadores recondicionados da gama profissional
O PontoGlobal comercializa
computadores (desktop e portáteis)
recondicionados da gama profissional
das marcas de referência Dell, HP,
Lenovo e Fujitsu. Estes modelos
destacam-se pela sua qualidade
superior de construção em alumínio,
magnésio e dobradiças em aço. Estão também equipados também com monitores anti-reflexo.
Não perca a oportunidade de adquirir um super computador a um super preço! (que pode
representar uma redução superior a 50% face ao preço “original”),
Dispomos de vários modelos no nosso escritório que poderá testar e comprovar. Para além
dos modelos disponíveis para entrega imediata, conseguimos ainda qualquer outro
equipamento por encomenda.



O que são computadores recondicionados?

São computadores que já foram utilizados e que, ao serem substituídos por novos, foram
devolvidos ao fabricante. Esses equipamentos são então preparados para serem
comercializados de novo, mediante a substituição/reparação de componentes com avaria,
danificados ou desgastados.
Deste modo, o consumidor sabe que adquire um produto de qualidade, preparado como novo
e muitas vezes ainda protegido pela garantia do fabricante, o que o torna vantajoso face à
possibilidade de adquirir um simples equipamento usado.
Para além destas vantagens e do seu preço reduzido (que pode representar uma redução
superior a 50% face ao preço “original”), os computadores recondicionados vêm equipados
com sistema operativo original e, nalguns casos, com as aplicações do Office .
Por isso, se procura um computador novo, se o seu orçamento é escasso e mas não quer
abdicar da qualidade, da garantia do fabricante e de software legal, os computadores
recondicionados são uma boa opção.
Os produtos recondicionados são classificados internacionalmente por Grades (Categorias).
Essa classificação descreve o estado do produto.

Regra geral só comercializamos artigos GRADE A:





Artigos 100% funcionais
Não possuem nada partido;
Não possuem nada rachado ou estalado;
Não possuem riscos no ecrã (no caso de portáteis ou monitores);
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 Contêm marcas de uso/desgaste normais;
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