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Cennik usług serwisowych.
Nazwa lub rodzaj usługi

Cena PLN

Naprawy komputerów stacjonarnych itp.
Instalacja systemu operacyjnego z sterownikami komputer PC

80

Instalacja systemu operacyjnego z sterownikami laptop PC

120

Instalacja systemu operacyjnego z sterownikami laptop / komputer MAC

200

Zachowanie danych (Zależenie od złożoności procesu)

40-200

Diagnoza i naprawa zestawu komputerowego pogwarancyjnego

40-80

Instalacja sterowników (1 urządzenie)

20

Instalacja/aktualizacja oprogramowania

40-100

Konserwacja systemu operacyjnego

40-100

Upgrade bios/firmware

40

Reset bios

20

Niski format twardego dysku

20

Partycjonowanie dysku twardego

20

Profilaktyka antywirusowa

40

Usuwanie wirusów/spyware itp.

80-200

Czyszczenie wnętrza komputera i konserwacja wentylatorów

40-80

Archiwizacja danych

40-200

Montaż/demontaż podzespołów (Podzespół/komputer)

20/60

Konfiguracja ustawień komputera

20

Odzyskiwanie danych z uszkodzonych nośników:
- podjęcie próby odzyskania niezależnie od wyniku

40

- odzyskanie każdego do 4GB (Jedna płyta DVD)

100...

Wyrób kabli:
UTP (skrętka) 1mb

1

- zaciśniecięcie (w tym złączki 2szt)

10

- osłonki wtyków (2 szt)

1

Naprawy laptopów:
Czyszczenie i konserwacja systemu chłodzącego laptopa
(Zależnie od jego konstrukcji)

60-120

Wymiana uszkodzonych podzespołów (Klapa, matryca, bateria, napęd itp.)

40-80

Reball układu BGA

280

Wymiana układu BGA (Koszt usługi)

240

Wymiana uszkodzonych podzespołów (Kadłubek, klawiatura, gniazdo zasilania
80-140
itp. [W cenie czyszczenie układu chłodzenia])
Diagnoza przy rezygnacji z naprawy

80

Wypożyczenie sprzętu komputerowego:
10% wartości początkowej sprzętu za każdy rozpoczęty miesiąc wypożyczenia.
(Przez cały okres wypożyczania opłata naliczana od wartości początkowej
sprzętu sprzętu w dniu jego wypożyczenia)
(Dotyczy również wypożyczenia sprzętu na czas naprawy w przypadku
przedłużającej się naprawy sprzętu klienta)
Pozostałe usługi (Czas pracy serwisanta)
Technik informatyk
(Układanie kabli, naprawa, konfiguracja systemów Windows itp.)

80

Specjalista
(Konfiguracja serwerów, wykrywanie problemów w sieciach, projektowanie
rozwiązań, zaawansowana konfiguracja Windows itp.)

100

Specjalista Wdrożeniowiec
(Konfiguracja i projektowanie sieci, konfiguracja routerów, wdrożeń,
serwerów, backupów programów handlowych itp.)

120

Wymienione ceny za usługi nie zawierają podatku VAT.
Wymienione ceny dotyczą usług standardowych w nietypowych przypadkach
obowiązują ceny umowne.

Cennik obowiązuje od dnia 01.08.2018

