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Sklep internetowy Pcrtv.pl w Gostyninie
http://www.pcrtv.pl

W sklepie internetowym Pcrtv. pl oferujemy Państwu sprzęt wysokiej jakości. W naszym sklepie klient zdoła
wyszukać coś dla siebie. Proponujemy nie tylko sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, monitory, dyski
twarde, laptopy, drukarki, pamięci, płyty główne, karty graficzne, zasilacze), lecz też polecamy asortyment
RTV, AGD (lodówki, zamrażarki, piekarniki, zmywarki, pralki) i inne. Firma SOFTNET posiada sklep przy
ul. Floriańska 16 w Gostyninie, mimo to i oferujemy sprzedaż w sklepie internetowym. Działamy na terenie
Gostynina, lecz również w Płocku, Kutnie, Żychlinie i Gąbinie. Na naszej stronie zdołają państwo skorzystać
codziennie z nowych promocji. Cennik na stronie jest aktualizowany codziennie oraz dodatkowo są dołączane
nowości, które można zakupić u nas. Produkty są dostępne w niskich cenach. Współpracujemy z czołowymi
producentami, takimi jak: Acer,Samsung,Asus,Toshiba,LG,Microsoft,Intel,Ever bądź AMD. Nasz sklep
charakteryzuje osobiste stanowisko do klienta. Więc gdy szukasz produktu, którego nie możesz odszukać na
naszej stronie, skontaktuj się z nami a na pewno rozwiążemy Twój kłopot. W naszym sklepie można znaleźć
niemalże 50000 wyrobów posegregowanych według poszczególnych typów. Na stronie odnajdziecie Państwo
komputery. Monitory, notebooki, drukarki, e-booki, materiały eksploatacyjne, dyktafony, telefony GSM,
nawigacje, aparaty, kamery cyfrowe, akcesoria biurowe, oprogramowanie (np. MS Office i Windows7), dyski
twarde także pamięci flash USB i procesory.

Kategorie
Internet i komputery - Sklepy internetowe
Według lokalizacji - Mazowieckie - Gostynin
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