Nieuw bij PCMcomputers
OVER FORZA REFURBISHED
Een nieuwe smartphone van Apple kost tegenwoordig al snel € 1.000. Dat vinden wij (en onze
klanten) absurd veel geld.
Wanneer je kiest voor (Forza) refurbished, is het mogelijk dat de één-na-laatste versie nog
slechts €500 kost. Besparingen van 50% (en veel meer), zijn goed realiseerbaar. Daar voegen wij
bovendien dan nog aan toe: 2 jaar garantie. Tenslotte dragen we met z’n allen op deze manier
ook nog eens bij aan een duurzamere wereld doordat er sprake is van hergebruik.
Kortom, indien je kiest voor Forza Refurbished, dan ga je met recht ‘van duur, naar duurzaam’.

WAAROM FORZA?
•
•
•
•
•
•
•

Tot 60% goedkoper
Kwaliteitsgarantie door robots
Gratis verzending & terugzenden
Twee jaar garantie, óók op de accu
Voor 22.30 uur besteld, morgen in huis
98% van onze klanten beveelt ons aan
BeCommerce Guaranteed

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN REFURBISHED
PRODUCTEN?
In plaats van altijd upgraden naar de nieuwste iPhone, kun je er ook voor kiezen om een eerder
gebruikte iPhone te kopen. Dit scheelt namelijk aanzienlijk in de portemonnee. Tweedehands
producten hebben over het algemeen een minder betrouwbaar imago, gelukkig is dit niet het
geval bij producten van Forza Refurbished. Onze producten ondergaan een strenge technische
keuring én worden geleverd met twee jaar garantie.

Waarom zou je kiezen voor refurbished?
•
•
•
•
•

Je doet tot wel 60% minder geld op in vergelijking met de originele nieuwprijs;
Je vindt onze planeet belangrijk en helpt graag aan het verdere behoud door te kiezen voor
duurzame producten;
Je krijgt standaard twee jaar garantie bij aankoop;
Nóg betaalbaarder door onze productcondities (A-grade, B-grade en C-grade);
Je krijgt gratis nieuwe laad accessoires meegeleverd.

WELKE DEVICES KUN JE ALS REFURBISHED
KOPEN?
Bij Forza Refurbished ben je aan het juiste adres voor betrouwbare refurbished Apple producten.
Ons assortiment bestaat uit refurbished iPhones, iPads en MacBooks. Daarnaast ben je bij ons
ook aan het juiste adres voor het kopen van accessoires

