
 
 

 

БИЗНЕС ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

oт laptopclean.com 

за партньорство в почистването на преносими 

компютри 
 

 

1. Технология 

 

"Преносимите компютри са създадени с цел осигуряване на изчислителна мощ и 

свързаност към Интернет по всяко време и навсякъде". Именно думичката 

"навсякъде" е решаваща за състоянието на преносимия компютър. Бавно и 

сигурно компютъра се замърсява и напластява с прах и дребни частици. 

 Това е критично за охлаждането на процесора и дънната платка. В един момент 

се стига до ситуацията, в която процесора не може да се охлади достатъчно и се 

включва защитата от прегряване, интегрирана във всеки преносим компютър. 

Въпреки, че веднага процесора не се поврежда, изключванията зачестяват и след 

време процесора и като цяло целият компютър невъзвратимо се поврежда. 

Предприемането на прости действия като почистване, биха предотвратили 

сериозни повреди и загуба на ценна информация. 

И не на последно място - прахта и частиците попаднали в преносимия компютър 

биха могли да бъдат вредни за здравето на околните. Те могат да предизвикат 

алергии, вирусни инфекции, бактериални инфекции и др. Това се дължи на 

факта, че компютъра е преносим т.е. носи се на различни места от където 

попадат микрочастици в него. Принципа на охлаждане е : засмукване на околния 

въздух, които преминава през радиатора на процесора и отвеждане на топлия 

въздух извън компютъра. Така частиците засмукани на едно място и натрупани 

вътре могат да бъдат изхвърлени в затворено пространство (в къщи) и да 

предизвикат вредни за здравето реакции. Всичко това може да бъде 

предотвратено чрез цялостно почистване на лаптопа.  

 

Чрез новата патентована технология за почистване на laptopclean това може 

да бъде извършено без отваряне на кутията и нарушаване на гаранцията на 

компютъра. Това се извършва със създадената от нас мобилна станция на 

място при клиента или в специализиран сервиз.  

 

 



2. Предлагана техника и софтуер 

 

За осъществяване на дейност по почистване на лаптопи ние предлагаме мобилна 

станция, изработена изцяло от алуминиеви елементи, предоставящи здравина на 

конструкцията и лесно пренасяне на станцията на нужните места.  

Станцията е разделена на  три отсека, съдържащи агрегатите за почистване с 

вакуум и сгъстен въздух и един работен  за поставяне на лаптопа. 

Съдържа монтиран панел за управление, пистолет и маркуч за сгъстен въздух, 

UV лампа за премахване на микроби и вируси 

 

 



 



 



 
 

 



 
 

 

 

 





 



 
 

 



 

 

 
 

 

 

За улеснение при транспортирането са предвидени дръжки и колела 

 

В комплекта са включени : 

- станция 1 бр. 

- флаш памет със софтуер за измерване на температурата на процесора преди и 

след почистването на лаптопа – 1 бр. 

- помощни материали : спрей за почистване, кърпички 

- маркуч и пистолет за почистване – 1 бр. 

- работно облекло – 1 бр. 

- упътване за работа с машината – 1 бр. 

 

 

 



3. Финансови условия 

 

Закупуване на пълен комплект за почистване : 

 

Цена : 4800 лева с включен ДДС. 

 

Транспортните разходи се поемат от купувача. 

 

Срок за изпълнение на поръчката : до 20 раб. дни 

 

Авансово плащане : 30 % 

 

4. Рекламна дейност 

 

laptopclean.com предлага на всички закупили оборудването безплатно 

включване към сайта ни за рeклама и популяризиране на дейността. Услугата 

включва : добавяне и актуализиране на подробна информация за офисите– адрес, 

карта, телефони и др. Всички рекламни дейности на laptopclean.com 

автоматично се отразяват върху популяризирането на всеки един от нашите 

партньори. 

 

5. Гаранционни условия и поддръжка 

 

12 месеца гаранционно обслужване в сервиза на laptopclean.com :  

гр. София, ул. „Никола Габровски” 16, тел. 0700 31005 

 

ГАРАНЦИЯТА НЕ ВКЛЮЧВА МЕХАНИЧНИ СЧУПВАНИЯ И ПОВРЕДИ НА 

АПАРАТУРАТА И КОРПУСА 

 

 

 

6. Технически данни 

 

- тегло с пълно оборудване 22 кг.  

- размери 40х60х105 см. 

 

 

 

 

 

 

ЗА КОНТАКТИ С НАС: 

 

гр. София, ж.к. „Дианабад” 

ул. „Никола Габровски” 16 

(срещу входа на хотел „Диана”) 

Тел. 0700 310 05, 0887 133304, 0879 183304 

еmail : office@laptopclean.com 
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