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CENNIK USŁUG SERWISOWYCH
NAZWA USŁUGI

OPIS

CENA

Instalacja systemu operacyjnego Windows

Cena zawiera samą instalację systemu operacyjnego Windows
wraz ze sterownikami z nośników dostarczonych przez klienta.

69 zł

Instalacja systemu Windows z zachowaniem danych

Usługa jak opisana wyżej z zachowaniem danych klienta. Cena
uzależniona od ilości i rodzaju danych .

99 - 200 zł

Instalacja oprogramowania/sterowników

Cena za każdy program/sterownik. Przy instalacji większej ilości
programów/sterowników udzielamy rabatu.

20 zł

Ekspertyza uszkodzenia sprzętu komputerowego

Ekspertyza uszkodzenia notebooka, komputera, drukarki, itd.
wraz z wyceną. W przypadku akceptacji wyceny i naprawy
ekspertyza jest gratis.

50 zł

Konfiguracja systemu Windows

Konfiguracja i optymalizacja działania systemu Windows
zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Czyszczenie mechaniczne laptopa

Czyszczenie mechaniczne laptopa wraz z konserwacją układu
chłodzenia (wymiana past termoprzewodzących oraz
thermopadów)

79 zł

Czyszczenie i konserwacja sprzętu komputerowego

Odkurzanie, czyszczenie, smarowanie zębatek, wymiana pasty
chłodzącej. Usługa dotyczy komputerów, notebooków,
drukarek, skanerów, napędów CD/DVD oraz innych.

20 – 80 zł

Konfiguracja routera

Konfiguracja routera domowego wraz z ustawieniem
zabezpieczeń i dostępów przez WLAN.

50 – 200 zł

Wymiana podzespołów komputera

Kwota za każdy element jednostki centralnej. Przy wymianie
większej ilości elementów udzielamy rabatu.

Wymiana podzespołów laptopa

Cena uzależniona od poziomu skomplikowania wymiany
każdego z elementów. Przy wymianie większej ilości
elementów udzielamy rabatu.

30 – 200 zł

Instalacja urządzeń peryferyjnych

Koszt instalacji jednego sprzętu: drukarki, skanera, modemu,
itd. Przy większej ilości urządzeń udzielamy rabatu.

20 – 30 zł

Montaż zestawu komputerowego

Usługa obejmuje montaż komputera z części nie zakupionych w
naszej firmie.

Formatowanie i partycjonowanie dysku twardego

Cena uzależniona od ilości partycji i pojemności dysku.

20 – 40 zł

Tworzenie kopii zapasowej i archiwizacja danych

Cena za sztukę: CD = 10zł, DVD = 20zł , BD = 40 zł lub na
nośniku klienta (HDD, pendrive) 1GB = 5 zł.

od 10 zł

Usuwanie wirusów i szkodliwego oprogramowania

Cena uzależniona od poziomu skomplikowania.

Reballing lub wymiana układu BGA

Reballing lub wymiana układu BGA na nowy w zależności od
potrzeby.

od 249 zł

Wycena wartości komputera

Oszacowanie średniej wartości rynkowej sprzętu.

20 – 40 zł

Przegranie kasety VHS na DVD

Przegranie jednej kasety VHS w standardowej jakości

Podstawowa stawka pracy serwisanta

Serwis w siedzibie naszej firmy.

40 - 80 zł

30 zł

150 zł

30 – 100 zł

19,99 zł
80 zł/godz.

Cennik obowiązuje dla klientów indywidualnych. Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i publikowany jest w
celach informacyjnych. Dojazd do klienta w cenie 30 zł.
Ceny mogą ulec zmianie i są uzależnione od zakresu i stopnia skomplikowania wykonania usługi. Ostateczna wycena
następuje po zapoznaniu się ze szczegółowymi danymi dotyczącymi usługi przekazanymi przez Klienta.
W przypadku usługi ekspres ten sam dzień roboczy do ceny podstawowej zostanie doliczona opłata dodatkowa w
wysokości do 100% ceny podstawowej.
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