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Cennik usług informatycznych
Komputery stacjonarne

Czyszczenie napędu CD, DVD, FDD 30.00
Czyszczenie wnętrza komputera stacjonarnego 40.00
Diagnostyka usterki
opłata w przypadku rezygnacji z naprawy

40.00 do 80.00

Formatowanie i partycjonowanie dysku twardego komputera 25.00 do 40.00
Instalacja oprogramowania (prosta instalacja, instalacja z użyciem klucza licencyjnego) 30.00 do 50.00
Instalacja sterowników pozostałych urządzeń 30.00
Instalacja urządzeń peryferyjnych
np. drukarka, skaner

40.00

Instalowanie systemu operacyjnego Windows
system operacyjny i sterowniki dostarcza klient

70.00 do 110.00

Konfiguracja i aktualizacja BIOS-u 50.00
Konfiguracja systemu Windows 40.00 do 55.00
Naprawa systemu Windows, gdy nie chce się uruchomić 60.00 do 90.00
Praca serwisanta - kolejna godzina 90.00
Praca serwisanta - pierwsza godzina 100.00
Składanie komputera z podzespołów klienta 120.00 do 150.00
Usuwanie wirusów i szkodliwego oprogramowania 50.00 do 130.00
Wymiana płyty głównej 60.00 do 80.00
Wymiana podzespołu w komputerze
np. karta graficzna, pamięć RAM, procesor

20.00 do 40.00

Urządzenia peryferyjne

Czyszczenie drukarki, głowic
zależnie od typu drukarki/głowic

70.00 do 120.00

Tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja danych
zależne od rodzaju nośnika docelowego i ilości danych

40.00 do 120.00

Laptopy

Aktualizacja BIOS'a 60.00 do 100.00
Czyszczenie klawiatury 40.00 do 60.00
Czyszczenie wentylatora, wymiana pasty
wymagane rozłożenie i złożenie laptopa

50.00

Czyszczenie wnętrza notebooka/netbooka 60.00 do 100.00
Naprawa lub wymiana gniazda zasilania 60.00 do 80.00
Naprawa płyty głównej 160.00 do 240.00
Naprawa układu graficznego, BGA, naprawa kart graficznych 320.00
Pęknięta obudowa
(nie sklejamy, trzeba wymienić całą)

350.00 do 450.00

Pozostałe prace za godzinę 80.00
Rozłożenie i złożenie laptopa
cena z wyjęciem płyty głównej

120.00 do 160.00

Wyczyszczenie płyty głównej po zalaniu 50.00 do 120.00
Wymiana dysku twardego lub CD-ROM – zależnie od dostępu do napędu 10.00 do 120.00
Wymiana inwertera (ze sprawdzeniem) 130.00
Wymiana klawiatury 30.00 do 50.00
Wymiana matrycy 80.00 do 100.00
Wymiana zawiasów 160.00

Odzyskiwanie danych

Analiza nośnika pod kątem odzyskania danych
opłata w przypadku rezygnacji z odzyskania danych, zależna od stopnia skomplikowania analizy

50.00 do 150.00

Odzyskiwanie danych z dysku twardego 400.00 do 3500.00
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bad sector-y, uszkodzenia elektroniczne i mechaniczne
Odzyskiwanie danych z dysku twardego, karty pamięci
dane usunięte, uszkodzenia logiczne, niewielka ilość bad sectorów

100.00 do 400.00

Odzyskiwanie danych z pendrive, pamięci flash
dane usunięte, uszkodzenia logiczne, uszkodzenia mechaniczne

100.00 do 500.00

Odzyskiwanie danych z telefonu, tabletu
zależnie od rodzaju telefonu i rodzaju danych do odzyskania (np. zdjęcia, konakty)

150.00 do 500.00

Sieci komputerowe

Instalacja drukarki sieciowej / skanera na stacji roboczej 40.00 do 60.00
Instalacja i konfiguracja drukarki sieciowej
Podłączenie drukarki do sieci LAN i konfiguracja sieciowa (uprawnienia, użytkownicy, itp.)

60.00 do 150.00

Instalacja i konfiguracja hub'a / switch'a 50.00 do 120.00
Instalacja i konfiguracja serwera wydruku 60.00
Konfiguracja konta e-mail w programie pocztowym
1 konto pocztowe

25.00

Konfiguracja routera 70.00 do 120.00
Konfiguracja stacji roboczej
Umożliwienie stacji pracy w sieci LAN (WiFi)

15.00 do 25.00

Konfiguracja zabezpieczeń sieci LAN/WLAN 100.00
Konfiguracja zapory sieciowej Firewall 70.00 do 100.00
Wykonanie instalacji sieci LAN lub Wi-Fi - dzielenie Internetu 100.00


