Cennik

Poprawiony czwartek, 29 maja 2014 20:09

Cennik usług
naprawy, instalacja, czyszczenie...
Serwis firmy Vico, oprócz dokonywania napraw gwarancyjnych oferuje duży zakres usług
płatnych. Poniżej zamieszczony cennik zawiera tylko najczęciej wykonywane. Specjaliści mogą
także wykonywać inne, specyficzne prace i naprawy.

Usługi typowe - komputery.

Diagnoza komputera
od 40 zł (serwis)
Instalacja systemu
100 zł Windows XP/Vista
Naprawa systemu
50 - 150Windows
zł
Instalacja kompletu
30 - 50 złsterowników
Instalacja systemu
150 - 400z zł
rodziny Linux
Optymalizacja
30 - systemu
70 zł
Windows
Montaż komputera
50 - 100 zł
Montaż podzespołu
10 - 50 zł (kupione w Vico 50% zniżki)
Instalacja dowolnego
10 - 50 zł programu
Upgrade BIOS
60 zł
Czyszczenie
30 komputera
- 50 zł
Partycjonowanie
20 - 30dysku
zł
Odwirusowanie
40 - 100
komputera
zł
Naprawa płyty
50 - głównej
150 zł
Odzyskiwanie
od 100
danych
zł
Wykonanie20
kopii
- 50na
zł CD/DVD
Przeniesienie
50 -danych
200 zł na inny komputer
Pisemna ekspertyza
100 zł
Konserwacja
60 drukarek
- 150 zł
Regeneracja
50 tonera
- 150 zł
Konfiguracja
30routera
- 100 zł
Instalacja map
60 - na
150PDA
zł

Usługi typowe - notebooki.

Diagnostyka
50notebooka
- 100 zł
Instalacja systemu
100 zł na notebooku
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Instalacja sterowników
50 zł
Optymalizacja
50 - systemu
100 zł
Upgrade BIOS
100 zł
Konserwacja
50 układadu
-150 zł chłodzienia
Wymiana matrycy
100 zł
Wymiana inwertera
120 zł
Wymiana świetlówki
120 zł
Naprawa płyty
100 głównej
- 500 zł
Wymiana gniazda
150 zł
Wymiana klawiatury
50 - 250 zł
Wymiana napędu
50 - 100 zł
Wymiana/montaż
30 zł pamięci RAM
Wymiana procesora
50 - 100 zł
Wymiana zawiasów
120 zł
Wymiana obudowy
150 zł notebooka
Przełożenie200
podzespołów
zł
między obudowami
Naprawa grafiki
200 - 600 zł

Usługi inne - dojazd.

Każda rozpoczęta
100 zł godzina pracy serwisanta
Dojazd do 30
klienta
zł na terenie Lublina
Dojazd do 30zł
klienta
+ 2poza
zł/kmterenem Lublina

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT.

(*) - instalacja z oryginalnych nośników dostarczonych bądź zakupionych przez klienta

Usługi nietypowe lub nieujęte w cenniku.
Nietypowe usługi wyceniane są indywidualnie. Najczęciej obowiązuje cena za każdą
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rozpoczętą godzinę pracy, plus ewentualne koszty dojazdu. Przy bardzo skomplikowanych lub
czasochłonnych zadaniach istnieje możliwość negocjacji dogodnych warunków. Zapytania i
prośby o wycenę prosimy kierować e-mailem na adres: serwis@vico.pl .
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