CENNIK USŁUG SERWISU KOMPUTEROWEGO
SPRZĘT

OPROGRAMOWANIE
Instalacja systemu Windows bez zachowania danych

65 zł

Formatowanie, partycjonowanie, instalacja systemu i wszystkich
sterowników, podstawowe oprogramowanie (przeglądarka, odtwarzacz
video, darmowy pakiet Open Office, darmowy Antywirus)

Instalacja systemu Windows z zachowaniem danych

od 90 zł

Formatowanie, partycjonowanie, instalacja systemu i wszystkich
sterowników, podstawowe oprogramowanie oraz zachowanie wskazanych
przez klienta plików (zdjęcia, filmy, zakładki, ustawienia itp.)

Instalacja, konfiguracja lub aktualizacja oprogramowania
wskazanego przez klienta
Instalacja sterowników
Usuwanie wirusów, szkodliwego oprogramowania
Rozwiązywanie problemów z systemem operacyjnym

od 20 zł
od 30 zł
od 50 zł
od 40 zł

od 25 zł

Dokumentów, zdjęć, filmów itp. Wymagany audyt nośnika –
przetestowanie nośnika pod kątem możliwości odzyskania danych.
Uwaga: w zależności od wielkości nośnika/ilości danych proces może
trwać nawet kilka dni.

audyt – 30 zł
od 50 zł

Wymiana matrycy w laptopie wraz z testowaniem(usługa)
Naprawa uszkodzonych/wyrwanych zawiasów (usługa)
Wymiana/rozbudowa pamięci RAM, dysku twardego,
klawiatury w laptopie (usługa)
Wymiana procesora/płyty głównej w laptopie (usługa)

Dodawanie połączeń sieciowych, adresacja, odblokowywanie portów.

60 zł
od 40 zł
30 zł
od 70 zł

Cena obejmuje czyszczenie, wymianę pasty, testowanie podzespołów

od 60 zł

Uwaga: usługa nie gwarantuje naprawy sprzętu, wszystko zależy od
stopnia zalania, czasu reakcji po zalaniu

Wymiana gniazda w laptopie (usługa)
Naprawa zasilacza do laptopa (usługa)

od 50 zł
20 zł

Uszkodzony kabel, wtyk

od 30 zł
od 30 zł

20 zł

Zależy od modelu urządzenia, czasem wymagane jest przywrócenie
ustawień fabrycznych

Instalacja programów (usługa)
Wymiana gniazda microUSB (usługa)
Wymiana digitizera (dotyk)

20 zł
od 40 zł
od 40 zł

od 40 zł

Przekierowania, NAT, DMZ, Firewall, łączenie z innymi urządzeniami
sieciowymi (np. w trybie WISP, WDS)

Konfiguracja ustawień sieciowych na komputerze

od 60 zł

Możliwości wykonania naprawy ustalane po oględzinach laptopa

Aktualizacja oprogramowania
Zdjęcie blokady pinem, wzorem

Ustawienie adresacji, nazwy sieci, haseł dostępowych, aktualizacja
oprogramowania. Uwaga: nie dotyczy routerów zakupionych w naszym
sklepie, które posiadają gwarancję.

Konfiguracja routera (zaawansowana)

Czyszczenie laptopa z kurzu wraz z wymianą pasty (usługa)

TABLETY, SMARTFONY

SIECI
Konfiguracja routera (prosta)

Procesor, karta graficzna, dysk twardy, płyta główna, zasilacz, RAM

Czyszczenie laptopa po zalaniu

Cena zależy m.in. od typu, ilości danych, nośnika

Odzyskiwanie danych

30 zł
30 zł
od 40 zł

Wymaga całkowitego rozebrania laptopa

Problemy z uruchomianiem systemu, „bluescreen”, audyt zainstalowanego
oprogramowania, defragmentacja dysków, monitoring obciążenia
procesora/pamięci/dysków/karty graficznej, optymalizacja systemu

Kopia zapasowa danych

Czyszczenie komputera stacjonarnego z kurzu
Wymiana pasty na procesorze/karcie graficznejw PC (usługa)
Wymiana podzespołów w PC wraz z testowaniem (usługa)

INNE
od 20 zł

Diagnoza sprzętu

30 zł

Bezpłatna, jeżeli klient decyduje się na naprawę

Wycena sprzętu
Usługa EXPRESS
Wykonanie usługi tego samego dnia lub w ciągu 24 godzin od przyjęcia.
O dostępność usługi należy pytać w serwisie – możliwości uzależnione od
złożoności problemu oraz dostępnego czasu.

20 zł
dopłata 50 zł

