
Bydd y cyfrifiaduron/gliniaduron a brynir gyda neu heb gysylltiad band eang wedi eu hadnewyddu, a bydd Windows 10 Professional, 
Microsoft Office 2010 a Windows Defender (gwrthfirws) wedi eu gosod arnyn nhw. Mae’r cynnig a’r gwasanaeth yn ôl disgresiwn 
getonline@home 

Am gael y rhyngrwyd yn eich cartref? 
Oes arnoch angen help yn dod o hyd i’r 
fargen cysylltiad band eang orau?
Gall Getonline helpu...

Digital inclusion backed by

Gall bod â chyfrifiadur a mynediad i’r rhyngrwyd gartref eich 
helpu mewn amryw o ffyrdd, p’un ai am ddysgu sgiliau newydd, 
cadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau ynteu siopa ar-lein 
rydych chi, mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud? 

Y cwbl y mae angen i chi ei wneud ydy penderfynu beth y mae 
arnoch ei angen a byddwn ni’n eich helpu i ddod o hyd i’r fargen 
orau ar eich cyfer chi.

Rwy’n chwilio am ryngrwyd 
band eang?
Fe ddown ni o hyd i’r bargeinion band eang gorau ar 
eich cyfer chi. Os ydych chi’n penderfynu cofrestru, 
byddwch chi’n derbyn Cyfrifiadur Windows 10 wedi 
ei adnewyddu AM DDIM neu gallwn gynnig gliniadur 
Windows 10 wedi ei adnewyddu i chi am £59.00

Rwy’n chwilio am gyfrifiadur/
gliniadur?
Mae dau ddewis i chi ond sicrhewch eich bod 
yn rhoi’r cod CDF17 dros y ffôn er mwyn cael 
y prisiau gwych hyn. 
•  Cyfrifiadur Windows 10 wedi ei adnewyddu, 
 yn cynnwys sgrin wastad 17”, bysellfwrdd 
 a llygoden am £99.00 
•  Gliniadur Windows 10 wedi ei adnewyddu 
 am £149.00

Ydych chi am gael Dongle Talu 
Yn Ôl yr Angen?
Beth am fachu dongle band eang symudol am £59.99 yn 
unig gan Three. Bydd 12GB o ddata yn dod gyda’r dongle 
a bydd y data hwnnw’n aros ar y ddyfais am 12 mis os na’i 
defnyddir. Pan fo’r 12GB o ddata wedi darfod, bydd eich 
dongle yn gweithio ar sail Talu yn Ôl yr Angen felly bydd 
modd i chi dalu am ragor o ddata fel bo’r angen. Amcanir 
y bydd 12GB yn parhau am 12 mis. £10 ydy’r lleiafswm 

y gallwch ei ychwanegu a bydd hynny’n rhoi gwerth 1GB o 
ddefnydd.

Mynediad i gyrsiau ar-lein  
Pa bynnag opsiwn a ddewiswch, byddwch yn derbyn cyrsiau 
AM DDIM neu am bris is gan learndirect. Maen nhw’n cynnig 
cannoedd o gyrsiau TG, ieithoedd, gwasanaeth cwsmer a llawer 
mwy, felly bydd rhywbeth at ddant pawb. 
 Ewch i www.learndirect.com/store i ddod o hyd i’r cyrsiau sy’n 
eich diddori chi; cewch god unigryw a fydd yn cynnig gostyngiad 
o 20% wrth ddanfon eich cyfrifiadur/gliniadur. 
Cewch hefyd god AM DDIM i’w ddefnyddio ar bedwar cwrs 
ar-lein er mwyn helpu i chi ddod o hyd i waith. Bydd y cyrsiau’n 
trafod y broses o chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar 
gyfer cyfweliadau a magu hyder ar gyfer eich gwaith. 
Mae learndirect wedi helpu dros 4.5 miliwn o bobl i drawsnewid 
eu bywydau gyda sgiliau newydd a bydd llawer o’r cymwysterau 
yn rhad ac am ddim. Os ydych yn gymwys i dderbyn cyllid, 
gallwch ennill cymhwyster mathemateg, Saesneg a TG.

Beth nesaf 
Ffoniwch ni ar  03719 100 100
E-bostiwch info@computerrecyclersuk.com
Ewch i www.getonlineathome.org  


