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Upgrade naar Windows 10   

Dat is nu mogelijk. Draait uw 

computer of laptop nu nog op 

Windows 7, 8 of 8.1 dan kunt u 

direct upgraden. U hoeft niet te 

wachten tot Microsoft u de 

upgrade aanbiedt! Fean-Ict kan 

dit direct voor u doen. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Wilt u daarnaast nog een 

volledige back-up van uw 

bestanden dit is mogelijk. 

Hiervoor rekenen wij een bedrag 

van € 20,00. 

 

Stap over op Windows 10 

Laat uw computer opschonen en 

upgraden naar Windows 10! Uw 

bent weer helemaal bij en uw 

systeem is een stuk sneller. 

 

Enkel mogelijk wanneer u gratis 

kunt upgraden naar Windows 10 

– d.m.v. uw huidige Windows 

7/8 licentie 

 

 

 

 

 

Fean-ICT verhelpt al uw computerproblemen 

voor zowel particulieren als bedrijven. 
 
U kunt bij ons terecht voor: 
 

Alle soorten computerproblemen; zoals virussen, 
trage computersystemen, printers, internet, 
draadloze netwerken, vastlopende computers of 

andere problemen. Verkoop van nieuwe 
computers en randapparatuur 
 
Maar ook het aanleggen en onderhouden van uw 
computerpark, servers, netwerken, complete 
infrastructuren Fean-Ict is Microsoft 

gecertificeerd netwerk en server specialist.   
 
Ook voor overige werkzaamheden als het 
installeren van Printers, Softwarepakketten en 
alle overige werkzaamheden kunt u bij ons 

terecht. 
 

Kortom heeft u of uw bedrijf problemen met uw 
computer, printer, netwerk of internet, of bent u 
op zoek naar een andere oplossing? Aarzel dan 
niet en neem geheel vrijblijvend contact met ons 
op. 
0513-724231 / info@fean-ict.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thuisservice van Fean-ICT 
Heeft u de computer stuk of hulp nodig bij 

het opschonen van u laptop? Wij komen 

gewoon bij u thuis. Neem contact met ons 

op voor een afspraak. 
 
Kijk ook op www.fean-ict.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maandaanbieding 
De Terra Mobile 1513 met 

windows 10 en een snelle 

SSD harde schijf met 

Intel® Celeron® N2940 

processor, (2M Cache, tot 

2.16 GHz) 

 

• Windows 10 Home  

• 15.6″ HD non glare 16:9 

   LED display (1366×768)  

• 4 GB RAM (max. 8 GB)  

• 120 GB SSD  

• Intel® HD graphics  

  geïnstalleerd  

• 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 

   HDMI, 1x VGA, LAN 

  10/100 • Intel® WLAN &  

   bluetooth, mic. In,  

   hoofdtelefoon out  

• DVD±RW DL, cardreader,  

  webcam  

• 24 maanden pick-up &  

   return service  

• Optioneel uit te breiden 

   tot 60 maanden garantie    

+ pick-up & return service 

 

Nu voor €449,-!!! 
 
 

Fean-ICT, Business Park Friesland West 41, 8447 SL HEERENVEEN Kvk.1234567 

 

Uw aanbieding 
Windows 10 upgrade 
nu voor € 34,99 
 
-Opschonen van computer of   
  laptop 

-Bijwerken van divers 

-Upgrade naar Windows 10 

 
 


