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Twoim przewodnikiem, przyjacielem i asystentem. 
A także serwisantem, pomocą techniczną, 
całodobowym informatykiem i prywatnym Billem Gatesem. 
Nazywaj nas, jak chcesz. To nie ma znaczenia.
Najważniejsze, że nie tylko chcemy, ale też potrafimy 
przywrócić Twój komputer do życia. I w przeciwieństwie do innych 
działamy przez całą dobę, tydzień i rok.
Noce, święta i weekendy dla nas nie istnieją, 
a tabliczki “Zamknięte” po prostu nie używamy. 
Jesteśmy w różnym wieku i z różnych środowisk, 
mamy różne pasje ale wspólne wartości. 
Jesteśmy lojalni, szczerzy, entuzjastyczni a każde wyzwanie 
traktujemy jak przygodę.

Twój komputer nie działa, a musisz wysłać pilnego maila? 
Obejrzeć śmieszny film z kotami? 
A może ktoś nie ma racji w Internecie i musisz go wyprowadzić z błędu?

Daj nam znać, a na pewno Ci to umożliwimy. 
W końcu od tego jesteśmy. 



Czym jest iMe?
iMe jest o Tobie, o mnie, o nas. iMe jest o ludziach. 
Ludziach zdolnych do rzeczy wielkich. 
Ludziach jednocześnie niedoskonałych. 

Ta niedoskonałość jest kluczem do naszej złożonej natury. 
Nasz świat mieni się wszystkimi kolorami, nie tylko czernią i bielą. 
Technologia jest w tym względzie zupełnie inna, doskonalsza, 
logicznie zimna i przez to naturalnie z nami niekompatybilna. 

iMe to równowaga. 
Przywrócenie balansu pomiędzy nami a technologią. 

Technologia nigdy nie będzie rozczarowaniem. 
Nigdy nie wywoła poczucia bezradności, zagubienia i wykluczenia. 

Od teraz technologia zawsze będzie pod kontrolą. Twoją kontrolą.



Co daje Ci iMe:

Nie trać go na walkę z odmawiającym posłuszeństwa komputerem. 
iMe zrobi to za Ciebie. Szybko i skutecznie.

iMe działa zawsze i wszędzie. O każdej porze dnia i nocy. 
Jeśli masz dostęp do Sieci, zawsze Ci pomożemy. 
Niezależnie od tego, czy jesteś w Polsce, za granicą, czy w podróży.

Bądź niezależny! Nie proś o pomoc kolegi, syna, czy niesprawdzonego 
informatyka. Inżynierowie iMe nie tylko zakończą Twoje problemy, 
ale też pokażą Ci jak wykorzystywać możliwości oferowane 
przez nowe technologie. Nauczą Cię też jak samodzielnie
radzić sobie z awariami.



Jak powstało iMe?
Ta historia jest prawdziwa. 
iMe urodziło się z potrzeby serca. Potrzeby bliskości i kontaktu. 
Powstało jako prezent syna dla mamy. Zapracowany, ciągle w podróży,
nieobecny syn, chciał poprawić ich wspólne relacje. Nie mógł pogodzić się z tym, 
że ma dla niej coraz mniej czasu. Żałował, że nie może być przy niej tak często, 
jakby oboje sobie tego życzyli. Ona z kolei chciała częściej widywać swoje ukochane 
wnuczki. Mógł w tym pomóc komputer, ale mama nie chciała go używać.

Mimo to syn zaczął uczyć ją korzystania ze Skype’a. 
Początkowo miała z tym ogromne problemy. Używanie tej obcej maszyny 
sprawiało jej wielką trudność. Jednak czas, który poświęciła na naukę, 
nie został stracony. Mama przekonała się do komputera i doceniła wysiłek syna. 
Z czasem zaczęła częściej korzystać z laptopa. Syn pokazał jej strony, 
na których mogła robić zakupy online. Założył jej skrzynkę mailową, 
dzięki której odnowiła kontakt ze znajomymi z dawnych lat i wreszcie... 
pokazał, że prowadzenie wideorozmów jest równie łatwe jak dzwonienie 
przez telefon.

Od tej chwili codziennie mogła dzwonić do swoich wnuczek
i nie tylko słyszeć ich głos, ale też widzieć dwie roześmiane twarze. 
Dzięki komputerowi, którego tak się wcześniej bała, razem z synem 
zwiedzała świat. I mimo że czasem dzieliło ich wiele tysięcy kilometrów, 
w ich życiu zaczął się nowy, radosny etap. 
Wspólne podróże, nowe przygody i wspomnienia.



Wtedy u syna pojawiła się myśl. Jak wiele osób ma takie problemy? 
Potrzebni byli ludzie. Ludzie chcący pomagać innym, 
tak jak on pomagał mamie. Zespół, który ma odpowiednią wiedzę i możliwości. 
Pomyślał, że genialnie byłoby mieć takiego komputerowego przewodnika.
Nie tylko asystenta, ale wręcz przyjaciela, który mógłby być również 
z jego mamą i pomagać jej we wszystkim, czego potrzebuje.

Wkrótce syn stworzył iMe. Wystarczyło trochę technologii. 
Internet, telefon i pomysł. Tylko tyle. Dla jego mamy i dla nas wszystkich. 
Dla prawników, biegaczy, menadżerów, artystów, dziennikarzy, 
magazynierów, muzyków, kucharzy, emerytów, matek, ojców, braci i kuzynów, 
wiecznych dzieciaków i ludzi twardo stąpających po ziemi. 

Otwarte drzwi do świata nowych technologii

Po prostu – iMe.



Dopasuj iMe do siebie. 
Doskonale rozumiemy, że żaden przypadek nie jest taki sam. 
Dlatego przygotowaliśmy kilka pakietów usług, które są skierowane 
do różnych grup użytkowników. 
Wszystkie z nich są dostępne w wyjątkowo przystępnych cenach.

'  Chcesz sprawdzić jakość naszych usług? 
Skorzystaj z pakietu iMe Starter. 
Obejmuje jednorazową pomoc naszego inżyniera, 
a jego cena wynosi zaledwie 19 zł.

'  Problemy techniczne to dla Ciebie 
chleb powszedni? 
W tej sytuacji wybierz pakiet iMe Trio. 
Kosztuje on zaledwie 35 zł i pozwala na trzykrotne 
skorzystanie z pomocy naszych inżynierów.

'  Oczekujesz kompleksowej ochrony w niskiej cenie? 
Właściwy wybór jest tylko jeden - 
abonament iMe Unlimited. 
Dzięki niemu płacąc 79 zł miesięcznie 
otrzymujesz aż rok kompleksowej opieki. 
Bez względu na to, jak często będziesz potrzebował 
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'
chleb powszedni? 
W tej sytuacji wybierz pakiet iMe Trio. 
Kosztuje on zaledwie 35 zł i pozwala na trzykrotne 
skorzystanie z pomocy naszych inżynierów.

'
Właściwy wybór jest tylko jeden - 
abonament iMe Unlimited. 



Jak korzystać z usługi?

KUP iME po wybraniu odpowiedniego dla siebie planu 
(roczny abonament, trzykrotna lub jednorazowa pomoc).

ZDRAP KOD umieszczony na voucherze lub starterze.

ZADZWOŃ do naszego konsultanta pod numer +48 22 244 22 20.

PODAJ KOD konsultantowi i powiedz, 
jakiej pomocy oczekujesz.

ZOBACZ, jak komputer naprawiany jest na Twoich oczach 
albo rób to, na co masz ochotę.



W czym Ci pomożemy?
Inżynierowie iMe poradzą sobie  z absolutnie każdym problemem. 
To tylko niektóre sytuacje, w których przyjdziemy Ci z pomocą:

usunięcie niepotrzebnych plików

konfiguracja poczty e-mail

przeprowadzenie skanowania przed wirusami

odzyskiwanie danych

usuwanie wirusów

instalacja drukarki lub skanera

przyśpieszenie działania komputera

podłączenie sprzętu do chmury

wybór odpowiedniej przeglądarki internetowej

otworzenie nieznanych lub kłopotliwych formatów plików

poznanie dobrych praktyk korzystania z komputera

dobór nowego sprzętu lub lepszych podzespołów



W iMe jesteśmy dla Ciebie.
Zadbaj o swoją niezależność i ciesz się możliwościami,
jakie dają nowe technologie.

Masz problem? Zadzwoń. 
Nie masz problemu? Pamiętaj o nas.

Kontakt:
+ 48 22 244 22 20
www.ime24.net

 




