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KOMPUTER 
NA ABONAMENT
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NTT System S.A. jest największym, polskim producentem komputerów stacjonarnych,
dostarczanych zarówno pod marką własną, jak i markami zleconymi. Firma należy również do
grona czołowych dystrybutorów akcesoriów, podzespołów oraz urządzeń peryferyjnych w Polsce.
Funkcjonując na rynku IT od ponad 30 lat, NTT System jest jednym z najbardziej doświadczonych
polskich przedsiębiorstw w tej branży.

O NAS

Dzięki współpracy z renomowanymi dostawcami elementów zapewniamy najwyższą jakość produktów.

Sprzęt komputerowy marki NTT® dzięki elastyczności konfiguracji, wysokiej jakości wykonania
oraz sprawnemu zapleczu serwisowemu od wielu lat jest wykorzystywany w niemal wszystkich
sektorach gospodarki w administracji publicznej oraz edukacji.
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Czy przedsiębiorca chcąc rozwinąć swoją działalność lub po prostu wymienić sprzęt
komputerowy na nowoczesny musi liczyć się z poważną inwestycją?

Niekoniecznie!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego biznesu wprowadziliśmy nową formę
pozyskania sprzętu komputerowego dla przedsiębiorców – wypożyczenie komputerów, czyli
komputer na abonament.

Taka forma jest dla wielu wyjątkowo korzystnym i najszybszym sposobem pozyskania
narzędzi niezbędnych do pracy.

WYPOŻYCZANIE KOMPUTERÓW,
CZYLI KOMPUTER NA ABONAMENT 
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Wykorzystując doświadczenie w zakresie dostaw sprzętu zarówno dla biznesu, edukacji, administracji
publicznej, ale również na największe w kraju wydarzenia e-sportowe przygotowaliśmy ofertę
wypożyczenia komputerów biurowych NTT® All-in-One, jak również wydajnych komputerów serii
NTT® Game, które świetnie sprawdzają się na turniejach jak również jako wydajne maszyny do pracy.

SZCZEGÓŁY OFERTY

KOMPUTERY 
BIUROWE

KOMPUTERY 
TURNIEJOWE

ZALETY NASZEJ OFERTY
niezawodny i optymalnie skonfigurowany sprzęt, gotowy do pracy;
możliwość wypożyczenia już od 1 sztuki;
wypożyczenie komputerów na czas nieograniczony;
bezpośrednia dostawa i odbiór komputerów;
elastyczny okres trwania umowy (uzależniony  od potrzeb i oczekiwań najemcy);
serwis On-Site gwarantujący sprawną naprawę w wypadku awarii, realizowaną                      
w przeciągu 3 dni roboczych bezpośrednio w miejscu użytkowania komputerów.
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KOMPUTERY BIUROWE
NTT® All-in-One oferowane w wersji 21,5 oraz 23,8 cala.

Komputer AIO zintegrowany z monitorem to idealne
rozwiązanie biurowe. Jego ergonomiczna konstrukcja
ogranicza plątaninę kabli, zajmuje niewiele miejsca
i świetnie wygląda na biurku.

Komputery oferowane w abonamencie posiadają
zainstalowany system Microsoft Windows 10 Pro oraz
pakiet biurowy Microsoft Home & Business, dzięki
czemu są od razu gotowe do pracy.
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Komputery NTT AIO 21,5” i 23,8"

SPECYFIKACJA:

Procesor
Procesor Intel® Core I3 8100, 3.6GHz, SOCKET 1151, 8 GEN, BOX 
lub
Procesor Intel® Core I5 9400, 2.9GHz, SOCKET 1151, 9 GEN, BOX

Płyta główna Płyta mATX H310, 2 x DDR4, SOCKET 1151, 1 x DVI-D, 1xHDMI 

Porty 2 x USB 3.0 z tyłu, 2 x USB 2.0 z tyłu, 2 x USB 3.0 z boku

Pamięć 
operacyjna

DIMM 8GB DDR4 2133MHz

Dysk twardy HDD Dysk SSD 240GB

Karta graficzna Zintegrowana, wolne zewnętrzne złącza: 1 x DVI, 1 x HDMI

Napęd optyczny Nagrywarka DVD -/+ R/RW SLIM DL

Karta sieciowa
gigabit ethernet 10/100/1000 Mb/s ze złączem RJ 45, z obsługą 
WOL, wi-fi B/G/N

Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną 

Klawiatura i mysz NTT USB

Obudowa
Typu AIO, wyświetlacz 21,5” LCD w technologii LED, o formacie 
obrazu 16:9, Full HD, wbudowana kamera, głośniki, mikrofon, 
czytnik kart, zasilacz wewnętrzny, matowa matryca

System 
operacyjny

MS WINDOWS 10 PRO 32b/64 OEM NTT DPK OA3.0 - licencja 
elektroniczna /MICROSOFT

Oprogramowanie 
Biurowe 

Office Home and Business 2019 (AFOLB) NTT DPK OA3.0 -
licencja elektroniczna /MICROSOFT

Dokumentacja Instrukcja obsługi w języku polskim. 

Odpowiednio dobrane, wysokiej jakości komponenty
gwarantują sprawną i bezproblemową pracę.

Komputery dostępne są z procesorami Intel® Core™ i3
lub Intel® Core™ i5 dając większe spectrum wyboru
wydajności sprzętu.
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WYDAJNE KOMPUTERY TURNIEJOWE

Sprzęt NTT® Game to bardzo dobrze znana marka 
każdemu miłośnikowi e-sportu.
Nasz sprzęt jest od dawna nieodłącznym
elementem największych tego typu wydarzeń w
naszym kraju – takich jak IEM w Katowicach, czy
PGA w Poznaniu.

Optymalnie dobrane podzespoły dają pewność, że
sprzęt sprawdzi się nie tylko podczas wirtualnych
rozgrywek, ale również jako narzędzie pracy dla
wymagających użytkowników.



8

Komputery NTT Game I5-9400F

SPECYFIKACJA:

Procesor Procesor Intel® Core i5 9400F, 2.9GHz

Płyta główna PG ATX B365 HD3 GIGABYTE

Pamięć 
operacyjna

16GB (2x8GB) XPG Spectrix D41 DDR4 3200MHz CL16 

Dysk twardy SSD SSD XPG SX8200 PRO 512GB M.2 PCI-E 3500/3000 MB/s

Karta graficzna GeForce GTX 1660 6GB

Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną 

Obudowa Adata XPG Invader

Zasilacz ATX XPG CORE REACTOR 750W 80+GOLD Adata

Dokumentacja Instrukcja obsługi w języku polskim. 

Komputery NTT® Game zostały wyposażone w bardzo
wydajne podzespoły, przystosowane do uzyskiwania jak
najwyższej jakości obrazu i płynności w grach
komputerowych oraz aplikach wymagających od
sprzętu dużej wydajności.
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JAK WYPOŻYCZYĆ SPRZĘT?
KROK PO KROKU

1. Skontaktuj się z nami!
Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zainteresowała Cię nasza oferta, wypełnij formularz na stronie internetowej 
www.ntt.pl/wypozyczanie-komputerow/ oraz załącz dokumenty umożliwiające weryfikację podmiotu gospodarczego.  
Zamówienie powinno zostać złożone nie później niż 7 dni roboczych przed planowaną datą wypożyczenia sprzętu.

2. W przeciągu 3 dni roboczych zweryfikujemy wniosek.
W tym czasie będziemy próbowali skontaktować się z Tobą, zweryfikować poprawność przesłanych danych i przygotować 
umowę najmu.

3. Podpisanie umowy
Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, prześlemy przygotowaną do podpisu umowę najmu wraz z załącznikami. Umowa 
zawiera wszystkie szczegółowe warunki wypożyczenia. Podpisany egzemplarz musi trafić bezpośrednio do nas.
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JAK WYPOŻYCZYĆ SPRZĘT?
KROK PO KROKU

4. Pierwsza płatność
Po otrzymaniu podpisanej umowy wystawimy fakturę za pierwszy miesiąc użytkowania sprzętu, powiększoną o 
jednorazową kaucję. Fakturę musisz opłacić w terminie 3 dni od daty jej wystawienia. 

5. Odbiór sprzętu
Po dokonaniu powyższych formalności dostarczamy sprzęt pod wskazany adres. Sprzęt możesz odebrać osobiście lub 
wyznaczyć osobę upoważnioną do odbioru.

6. Użytkowanie 
Dostarczone komputery są w pełni sprawne technicznie i gotowe do rozpoczęcia pracy, zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Jeżeli jednak sprzęt ulegnie awarii zapewniamy naprawę w miejscu jego użytkowania w terminie 3 dni roboczych lub, 
jeżeli nie będzie to możliwe, wymianę na inny. 

7 . Zwrot komputerów do NTT                                                                                                  
Po upływie okresu najmu skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów odbioru sprzętu.

Ważne!

• W trakcie wynajmu sprzętu świadczymy bezpłatną pomoc techniczną. W razie problemów zawsze możesz 
skontaktować się z naszym Centrum Serwisowym poprzez e-mail lub infolinię.
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Jaki jest najkrótszy, a jaki najdłuższy okres wypożyczenia komputerów?
- Najkrótszy okres wypożyczenia komputerów biznesowych wynosi jeden miesiąc, natomiast 

najdłuższy okres wypożyczenia nie jest ustalony. Wypożyczenie komputerów turniejowych 

dostępne już od dwóch dni.

Kto może skorzystać z oferty wypożyczenia komputerów?
- Nasza oferta przygotowana jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na 

terenie Polski.

Ile komputerów można wypożyczyć?
- W naszej ofercie nie są określone limity wypożyczenia. W praktyce można wypożyczyć od jednego 

komputera.

Czy dostarczone komputery są od razu gotowe do pracy?
- Dostarczone komputery są standardowo skonfigurowane i gotowe do rozpoczęcia na nich pracy 

od razu po ich dostarczeniu.

Co w przypadku awarii lub problemów technicznych wynajętych komputerów?
- Zapewniamy wsparcie naszego Centrum Serwisowego przez cały okres wynajmu, 

a naprawy serwisowe realizowane są bezpośrednio w miejscu użytkowania komputerów. 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA ?



Zapraszamy do kontaktu:

e-mail: wypozycz.komputer@ntt.pl

tel. +48 22 760 73 29

NTT System S.A.
Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 

05-077 Warszawa – Wesoła

www.ntt.pl


