CENNIK USŁUG SERWISOWYCH
NAZWA USŁUGI

CENA

KOMPUTERY STACJONARNE, LAPTOPY, TABLETY
Diagnostyka komputera, laptopa lub tabletu
Ekspertyza uszkodzonego nośnika danych
Instalacja systemu operacyjnego (Windows, Linux, inne)
Instalacja innego oprogramowania
Archiwizacja danych
Usuwanie szkodliwego oprogramowania
Odzyskiwanie danych
Montaż komputera (stacjonarnego)
Wymiana podzespołów komputera (stacjonarnego)
Wymiana płyty głównej komputera (stacjonarnego)
Czyszczenie i konserwacja komputera (stacjonarnego)
Czyszczenie i konserwacja układu chłodzenia (laptop)
Czyszczenie i zabezpieczenie płyty głównej po zalaniu
Wymiana klawiatury laptopa (uszkodzenie lub po zalaniu)
Wymiana płyty głównej w laptopie
Wymiana matrycy (laptop)
Wymiana panelu dotykowego lub matrycy w tablecie
Programowanie układów BIOS, KBC i innych
Wymiana uszkodzonych gniazd zasilania, USB, audio i innych (laptop)
Wymiana uszkodzonych gniazd lub elementów SMD płyty głównej w tablecie
Wymiana mikroelementów SMD na płycie głównej w laptopie
Naprawa układów zasilania płyty głównej (laptop, stacjonarny)
Wymiana układów BGA na płycie głównej (laptop)
Inne usługi informatyczne

bezpłatna
bezpłatna
80 zł
30 - 50 zł
od 50 zł
80 - 120 zł
od 100 zł
100 zł
30 – 50 zł *1
80 zł *1
50 – 80 zł
80 - 120 zł *1
80 - 120 zł
30 - 50 zł *1
80 – 120 zł *1
50 - 80 zł *1
80 – 120 zł *1
od 100 zł
100 - 150 zł *1
50 - 80 zł *1
od 100 zł *1
od 150 zł
od 200 zł *1
50-80 zł / godz.

*1 – do podanej ceny należy doliczyć koszt części zamiennych.
1) Cennik ma charakter informacyjny i podane ceny mogą ulec zmianie. Klient otrzyma ostateczną wycenę po
bezpłatnej diagnostyce. Odstąpienie od naprawy po diagnostyce nie pociąga za sobą żadnych kosztów.
2) Klient w trakcie przyjęcia sprzętu do serwisu każdorazowo otrzymuje formularz RMA z opisem naprawy.
Wynik diagnozy lub status sprzętu można samodzielnie sprawdzić poprzez link wydrukowany na formularzu
lub skontaktować się z nami telefonicznie. Na wszystkie naprawy udzielamy gwarancji.
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