
USŁUGI SOFTWARE'owe:

1. Instalacja systemu operacyjnego od 80 zł
(instalacja nowego „czystego” systemu)

2. Instalacja systemu operacyjnego z zachowaniem danych od 150 zł
(diagnostyka dysku, system + sterowniki + programy + optymalizacja + dane)

3. Optymalizacja systemu w celu przyśpieszenia działania laptopa od 50 zł

4. Odwirusowanie komputera + optymalizacja systemu od 80 zł

5. Instalacja sterowników od 30 zł

6. Instalacja dodatkowego oprogramowania od 30 zł

7. Pozostałe usługi informatyczne od 100 zł

8. Montaż / Konfiguracja routera u klienta od 100 zł (+ dojazd)

9. Usługa informatyczna u klienta 90 zł / za rozp. 1H

10.Pomoc zdalna 60 zł / za rozp. 1H

11.Dojazd do klienta na terenie Chorzowa 20 zł

12.Dojazd do klienta poza Chorzowem 1,80 zł / 1 KM

USTERKI PŁYT GŁÓWNYCH:

1. Wymiana gniazd (ZASILANIA, USB, HDMI, JACK, itp.) od 120 zł

2. Naprawa układów ładowania/zasilania od 150 zł

3. Naprawa kontrolerów sieci od 100 zł

4. Naprawa układów audio od 100 zł 

5. Wymiana układów scalonych od 120 zł

6. Wymiana slotów na płycie głównej od 170 zł

7. Programowanie kości BIOS od 50 zł 

8. Reballing/wymiana układów BGA (Chipsety, GPU, CPU) od 200 zł



USTERKI MATRYC:

1. Wymiana matrycy LCD od 250 zł

2. Wymiana świetlówki w matrycy od 80 zł

3. Wymiana/naprawa inwerterów od 80 zł

4. Wymiana tasiemki sygnałowej od 80 zł

5. Naprawa matrycy od 50 zł

6. Naprawa tasiemek sygnałowych od 70 zł

WYMIANA PODZESPOŁÓW:

1. Wymiana dysku twardego od 40 zł + koszt dysku

2. Wymiana/Dołożenie pamięci RAM od 40 zł + koszt RAM

3. Wymiana procesora od 80 zł + koszt procesora

4. Wymiana karty graficznej + sterowniki od 50 zł + koszt karty

5. Wymiana baterii RTC + konfiguracja ustawień BIOS od 50 zł

6. Wymiana karty scieowej WiFi od 50 zł + koszt karty

7. Wymiana napędów optycznych od 110 zł

8. Wymiana zasilacza komputerowego od 60 zł + koszt zasilacza

INNE USŁUGI:

1. Konserwacja komputera od 80 zł 
(Czyszczenie układów chłodzenia, wymiana past oraz termopadów, regeneracja wentylatora)

2. Naprawa/wymiana układów chłodzenia + konserwacja od 80 zł + koszt części

3. Wymiana klawiatury w notebooku od 120 zł 

4. Wymiana/naprawa zawiasów notebooka od 100 zł + koszt części

5. Wymiana/naprawa elementów obudowy od 100 zł + koszt części

6. Kopiowanie danych z nośników zewnętrznych od 50zł 

7. Naprawa dysków twardych – proste usterki logiczne od 70 zł

8. Naprawa dysków twardych – poważne usterki logiczne od 150 zł

9. Odyskiwanie danych z  nośników zewnętrznych od 200 zł


