Formatowanie, partycjonowanie dysku

35,00 zł

Instalacja systemu Windows + sterowniki

50,00 zł

Instalacja systemu Linux

70,00 zł

Instalacja systemu Mac OS

80,00 zł

Instalacja sterowników/konfiguracja sprzętu

20-30zł

Konfiguracja/upgrade Biosu

50-70zł

Archiwizacja danych(pamięci, dyski zew, płyty CD/DVD

30-40zł + koszt ewentualnego
nośnika

Diagnoza/naprawa usterek – zakres podstawowy

20-30zł

Diagnoza/naprawa usterek – zakres rozszerzony( test pamięci
Ram, pomiar napięć na głównych liniach zasilania,
sprawdzenie stanu podzespołów elektronicznych,
okablowania, złączy, konfiguracji biosu)

50-100zł

Instalacja/konfiguracja oprogramowania
użytkowego/narzędziowego

20-50zł

Usuwanie wirusów, programów Adware/Spyware/Crapware
etc

50-100zł

Składanie komputera ( podzespoły klienta)

50,00 zł

Składanie komputera kupionego w naszym sklepie

0,00 zł

Czyszczenie komputera – zakres podstawowy

20,00 zł

Czyszczenie komputera – zakres rozszerzony ( podstawowe
czyszczenie + wymiana pasty termo przewodzącej,
konserwacja wentylatorów, radiatorów,
porządkowanie okablowania, Analiza przepływu powietrza
oraz temperatur
podzespołów (Idle, Stress) )

50-100zł

Kopia systemu, backup wykonanego obrazu na nośniku
(FLASH, DVD) lub na
dysku zewnętrznym

50-70zł

Przywrócenie obrazu systemu

20,00 zł

Odzyskiwanie danych

50-250zł

Serwis laptopów – zakres podstawowy

50,00 zł

Serwis laptopów – zakres rozszerzony (+ koszt ewentualnych
części )

50-100zł

Analiza wydajności podzespołów (procesor, podsystem
pamięci, karta graficzna,
dyski) – testy syntetyczne, „benchmarki”, aplikacje fotovideo,
wydajność 3D, wygenerowanie raportu, wskazówki dla
klienta)

50,00 zł

Serwis urządzeń peryferyjnych – zakres
podstawowy/rozszerzony
Konfiguracja urządzeń sieciowych

30-50zł / 50-150zł
20-30zł

Bezpowrotne usuwanie danych

50-100zł

Konfiguracja/wgrywanie aktualizacja oprogramowania, map
– nawigacje GPS

50-100zł

Serwis u klienta: godzina pracy serwisanta

60,00 zł

Dojazd do klienta: na terenie Zakliczyna

0,00 zł

Dojazd do klienta: poza miastem Zakliczyn ( możliwość
indywidualnej wyceny)

2zł/km

Cennik zawiera ceny podstawowe, za określone usługi. Każdy serwis wyceniony jest indywidualnie
w zależności od stopnia zaawansowania usterki i czasu potrzebnego na usunięcie usterki/wykonania
usługi. Przy kompleksowym serwisie oferujemy rabaty. Wszystkie ceny są cenami brutto. Więcej
szczegółowych informacji udzielą Państwu nasi serwisanci.

Serwis KM-NET , Zakliczyn ul. Malczewskiego 44, tel: 0-14 665 32 24wew. 12

