
7&8 APRIL 2015
SIM & WIKA PRESENTEREN

DE MAKKELIJKSTE 
SMARTPHONE, TABLET EN 

COMPUTER IN BODEGRAVEN

WILLEMSTRAAT 55
2411 CP BODEGRAVEN

WWW.SIMPC.NL

DEMONSTRATIE BIJ:



IN VERBINDING MET SIM

Door het (25,7 cm) grote 
aanraakscherm en de 
overzichtelijke menustructuur 
laat de SimTab zich door 
iedereen eenvoudig bedienen.  
Dit maakt deze solide tablet 
geschikt voor internet, e-mail, 
videogesprekken met Skype, 
foto’s en films bekijken, 
spelletjes, bankzaken of het 
lezen van boeken. Dankzij 
Google Play zijn er oneindig 
veel apps binnen handbereik. 
Net als de helpende hand van 
de SimCoach die slechts één 
telefoontje is verwijderd.   

SIMTAB
MET ONDERSTEUNING

Met de SimPhone kunt u 
niet alleen bellen en sms’en, 
maar heeft u ook toegang 
tot internet, talloze apps 
(programma’s), e-mail, sociale 
media en de populaire 
berichtendienst WhatsApp. 
De SimPhone beschikt tevens 
over een camera voor foto’s 
en video opnamen. Het grote 
beeldscherm, de handige 
indeling en eenvoudige 
navigatie staan garant 
voor bedieningsgemak. De 
SimCoach helpt u als dat nodig 
is op weg.   

SIMPHONE
MET ONDERSTEUNING

Door het internet blijven we in verbinding met de wereld en 
elkaar. SIM wil dat het internet en haar mogelijkheden voor 
iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen die misschien 
wat minder vertrouwd zijn met alle digitale middelen en 
mogelijkheden. Daarom zorgen we ervoor dat onze computers, 
smartphones en tablets  uitblinken in bedienings- en 
gebruiksgemak. In verbinding staan onze gebruikers ook met 

ons. Samen slim online werken noemen we 
dat. Het eerste jaar krijgt iedereen aanvullend 
op de fabrieksgarantie volledige 
gebruikersondersteuning.

€ 249,-

€ 299,-



SIMPC
MET ONDERSTEUNING
Welk model u ook kiest bij een 
SimPC zijn apparatuur, programma’s 
en ondersteuning helemaal op elkaar afgestemd. 
Zodoende is een optimale gebruikerservaring voor 
iedereen gegarandeerd.  U kunt direct aan de slag want 
alle programma’s staan er al op. Wij zorgen ervoor dat uw 
computer up-to-date en optimaal beveiligd is. U heeft er zelf 
geen omkijken meer naar.   

We helpen gebruikers op weg 
met bijvoorbeeld  instellingen en 
geven uitleg over het gebruik van 
programma’s of apps. En als er 
eens wat mis gaat dan staan we 
klaar. Als het nodig is nemen we 
de tablet, smartphone of computer 
op afstand over zodat we praktisch 
altijd de juiste hulp kunnen bieden. 
Voor onze computers, de SimPC’s, 
nemen we zelfs het volledige 
onderhoud en de beveiliging van 
computer en bestanden voor onze 
rekening. U heeft er zelf geen 
omkijken naar.

ONDERSTEUNING

€ 559,-



WIKA SERVICES
Wika Services is partner van SIM en de computerspeciaalzaak 

voor Bodegraven en omgeving. Wika Services levert niet alleen 
computers en alle mogelijk aanverwante artikelen maar is ook 

het aanspreekpunt voor het oplossen van problemen met 
computers en randapparatuur.

SMARTPHONE
TELEFOON

ONDERSTEUNING
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MAKKELIJK
COMPUTER
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ERVARING
SIMPC
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Maak kennis met SIM op een van onze open dagen
7 april van 11:00 tot 16:00 uur
8 april van 11:00 tot 16:00 uur

Wika Services - Willemstraat 55 - 2411 CP Bodegraven

Tel: 0172 - 610 995
Meer info: www.wikaservices.nl / www.simpc.nl

OPEN DAG & INFO

PRIJSVRAAG 
WIN UW AANKOOPBEDRAG TERUG! 

Los de woordzoeker op en neem deze mee op 7 of 8 april 
2015. U maakt dan kans om het aankoopbedrag terug te 

ontvangen op uw rekening!

Naam: Tel:

E-mail:


