Gerät bekommen
Brauchen Sie selbst einen Laptop oder einen PC? Kein Problem! Schreiben Sie uns
einfach eine Mail und erzählen Sie uns von ihrer Lage.
Ob fürs Lernen in der Schule, um sich schlau zu machen oder mit ihrer Familie und
FreundInnen Kontakt zu halten – ein PC oder Laptop ist fast unverzichtbar. Wenn Sie
selbst ein Gerät brauchen, sich aber keines leisten können, dann helfen wir gerne.

Отримати пристрій
Вам потрібен ноутбук чи ПК? Без проблем! Просто надішліть
нам електронний лист і розкажіть про свою ситуацію.
Чи то для навчання в школі, чи для того, щоб дізнатися більше,
чи для підтримання зв’язку з родиною та друзями – ПК чи
ноутбук майже незамінні. Якщо вам потрібен пристрій , але ви
не можете собі його дозволити, ми з радістю допоможемо.

FAQ – Häufige Fragen, wenn Sie ein Gerät benötigen
Wer kriegt überhaupt aller ein Gerät? Welche Geräte gibts? Welche Programme sind
installiert, welches Zubehör gibts dazu? Kann ich mir mein Gerät aussuchen? Hier finden
Sie die Antworten auf all diese Fragen!

FAQ – поширені запитання, коли вам потрібен пристрій
Хто взагалі отримує пристрій? Які там пристрої? Які програми
встановлені, які аксесуари доступні? Чи можу я вибрати свій
пристрій? Тут ви знайдете відповіді на всі ці питання!
Wie kann man ein Gerät bekommen?
Schreiben Sie uns ein Mail und erzählen uns von Ihrer Lage. Der Vereinsvorstand prüft die
Anfrage und entscheidet gemeinsam, wer welches Gerät benötigt und verteilt die Geräte
nach bestem Wissen und Gewissen KOSTENLOS(!) an finanziell schlecht gestellten
Menschen, Schulen, karitative NGOs etc. Da derzeit der Bedarf weit höher ist als die
verfügbaren Geräte, können derzeit nur Menschen die sich keinen PC leisten können und
Schulkinder bestückt werden.

Як отримати пристрій?
Напишіть нам електронного листа та розкажіть про свою
ситуацію. Рада директорів перевіряє запит і вирішує, кому який
пристрій потрібен, і розподіляє пристрої БЕЗКОШТОВНО(!)
серед малозабезпечених людей, шкіл, благодійних неурядових
організацій тощо. Оскільки потреба в даний час набагато

більша , ніж пристроїв в наявності, наразі отримати їх можуть
лише люди, які не можуть дозволити собі ПК та школярі.

Welche Geräte gibt es zur Vergabe?
So vielfältig wie unsere Spender, so vielfältig sind die Geräte die wir zu vergeben haben –
vom Mini-Laptop (Netbook) mit Linux über klassische PCs für den Schreibtisch bis hin zu
Laptops aller Leistungsklassen.

Які пристрої доступні?
Пристрої, які ми роздаємо , настільки ж різноманітні, як і наші
спонсори – від міні-ноутбуків (нетбуків) з Linux до класичних
настільних ПК і ноутбуків різної потужності.
Welche Programme sind installiert und welches Zubehör gibt es dazu?
Alle Geräte sind mit einem lizenzierten Betriebssystem (Linux / Windows / macOS) und
Internet- und Officeprogrammen ausgestattet. Bei Stand-PCs gibts Monitor und Maus
dazu.

Які програми встановлені та які аксесуари доступні?
Усі пристрої оснащені ліцензованою операційною системою
(Linux/Windows/macOS) та програмами Internet та Office.
Настільний ПК надається з монітором і мишею.

Kann ich mir mein Gerät aussuchen?
Nein, das ist direkt leider nicht möglich. Unser Bestand an Geräten ist sehr
unterschiedlich. Daher prüft der Vereinsvorstand die Anfragen und entscheidet
gemeinsam, welches Gerät am Besten für Ihren gewünschten Einsatzzweck geeignet ist.
Wenn der Platz ausreicht, raten wir insbesondere bei Schülern zu einem Stand-PC – denn
Laptops sind wesentlich empfindlicher.

Чи можу я вибрати свій пристрій?
Ні, на жаль, це неможливо безпосередньо. Наш асортимент
приладів дуже різноманітний. Тому рада директорів розглядає
запити та разом вирішує, який пристрій найкраще підходить для
бажаного застосування. Якщо місця достатньо, рекомендуємо
настільний ПК, особливо для студентів – адже ноутбуки
набагато чутливіші.

Schreiben Sie uns über das Kontaktformular
Sie haben Fragen zu unserem Angebot, wollen uns Geräte spenden oder uns anders
unterstützen? Sie brauchen selbst einen PC oder Laptop? Dann schreiben Sie uns doch!

напишіть нам за допомогою контактної форми!
У вас є запитання щодо нашої пропозиції, ви хочете
пожертвувати пристрої чи підтримати нас іншим чином? Вам
самому потрібен ПК чи ноутбук? Тоді пишіть нам!
www.pcsfueralle.at/pcs-laptop-geraete-bekommen
ÜBER PCS FÜR ALLE
Der gemeinnützige Verein „PCs für alle” nimmt gebrauchte PCs, Laptops, Monitore und
Zubehör in Form von Spenden entgegen. Die Geräte werden aufbereitet und danach
kostenlos übergeben: an Schulen, karitative NGOs sowie an finanziell schlecht gestellte
Menschen.

ПРО ПК ДЛЯ ВСІХ
Некомерційна асоціація «ПК для всіх» приймає вживані ПК,
ноутбуки, монітори та аксесуари у вигляді пожертв. Пристрої
оновлюють, а потім безкоштовно роздають: школам,
благодійним громадським організаціям та людям із
фінансовими труднощами.

