Cenník služieb
Cenník servisných služieb je platný od
01.01.2014
Servis PC
Jednoduchý
servis
7€
10-20 minút
Rieši bežné problémy s počítačom, s ktorými prichádzate do
styku pri každodennom používaní počítača.
Oprava
počítača
25 €
60 minút
Nefunguje váš počítač správne, alebo sa nedá zapnúť?
Nenabieha vám operačný systém?
• Odstránime problém nefunkčného počítača alebo
vymeníme nefunkčný komponent
• Skontrolujeme alebo obnovíme funkčnosť operačného
systému
• Otestujeme celkovú funkčnosť vášho počítača
Diagnostika
poruchy
10 €
20 minút
Nedá sa váš počítač zapnúť? Zdá sa vám, že nepracuje
korektne?
• Otestujeme váš počítač pre určenie príčiny poruchy a
skonzultujeme s vami možné riešenia
• Ak sa rozhodnete že opravu zrealizujeme u nás, za
diagnostiku sa účtuje suma 0€

Starostlivosť o
počítač
15 €
60 minút
Prevencia je najlepší liek! Vykonáme preventívnu prehliadku
vášho počítača. Pravidelné prehliadky výrazne predĺžia
životnosť komponentov!
• Prezrieme vnútro počítača
• Vyčistíme ventilátory, chladiče, napájací zdroj a ostatné
komponenty od nečistôt
• Vysvetlíme vám, ako sa správne o váš počítač postarať

Nová inštalácia operačného systému Windows
25 €( záloha dát 35€)
90 minút
• Skontrolujeme stav a navrhneme riešenie inštalácie na
mieru
• Nainštalujeme zakúpený operačný systém a prispôsobíme
ho na vaše potreby
• Nainštalujeme potrebné ovládače
• Systém aktualizujeme a nainštalujeme bezpečnostné
prvky
Modernizácia
počítača
30 €
1-2 dni
• Navrhneme pre vás počítač najvhodnejšie nové
komponenty pre maximálne zvýšenie výkonu
• Vami zakúpené komponenty zapojíme a nainštalujeme
potrebné ovládače
• Skontrolujeme správny beh systému a optimalizujeme ho
pre najvyšší možný výkon

Základné odvírenie počítača a
notebooku
25 €
60-90 minút
• Odstránime vírusy a spyware z počítača a notebooku
• Overíme správny beh a funkčnosť systému
• Nainštalujeme aktualizácie a bezpečnostné prvky pre váš
operačný systém
Rozšírené odvírenie počítača a
notebooku
40 €
2-3 hodiny
• Odstránime vírusy a spyware z počítača
• Vyhľadáme a odstránime akýkoľvek nebezpečný program,
aplikáciu alebo infikovaný súbor
• Vymažeme nepotrebné záznamy v registroch vášho
operačného systému
• Nainštalujeme updaty a záplaty pre váš operačný systém
a zabezpečíme ho pred opätovným napadnutím
Komplexné zabezpečenie PC
15 €
30-60 minút
• Skontrolujeme celkové zabezpečenie pc a nainštalujeme
na váš počítač antivírový a antispywarový program
• Zabezpečíme vás pred útokmi pomocou firewall systému
• Skontrolujeme a komplexne otestujeme bezpečnosť
• Vysvetlíme vám, ako preventívne chrániť počítač do
budúcna
Nastavenie – oprava internetového
pripojenia
45-60 minút
• Otestujeme funkčnosť internetového pripojenia
• Diagnostikujeme problém a odstránime ho
• Skontrolujeme bezchybnú funkčnosť pripojenia
Pripojenie zariadenia do

20 €

internetu
20 €
45-60 minút
• Náš technik pripojí vaše zariadenia do internetu
• Skontrolujeme bezchybnú funkčnosť a naučí vás základnú
prácu s internetom
Nastavenie a zabezpečenie routra,
modemu
30 €
60-90 minút
• Otestujeme funkčnosť a bezpečnosť internetového
pripojenia
• Nakonfigurujeme router alebo modem
• Zabezpečíme internetové pripojenie na profesionálnej
úrovni
• Otestujeme bezchybnú funkčnosť a rýchlosť pripojenia
Nastavenie a oprava Emailov
20 €
60 minút
• Aktivujeme váš e-mailový účet
• Nastavíme e-mailovú schránku do vášho obľúbeného
mailového programu ( Outlook, Outlook Express,
Thunderbird, atď.. )
• Skontrolujeme správnu funkčnosť e-mailovej schránky
Obnovenie E-mailovej schránky zo
zálohy
25 €
2-5 hodín
• Zabezpečíme kompletnú obnovu všetkých vašich e-mailov
• Nastavíme emailové účty do vášho obľúbeného
poštového klienta
• Nakonfigurujeme poštového klienta tak, ako vášho
starého s rovnakým nastavením podľa vašich požiadaviek
• Overíme funkčnosť e-mailovej schránky a nastavení

Návrh a inštalácia domácej počítačovej
siete
45 €
1-2 hodiny
• Navrhneme najefektívnejšie riešenie podľa vašich
predstáv
• Po inštalácii siete do nej pripojíme dva počítače alebo
notebooky (ďalšie zariadenie +5€ )
• Zvolíme vhodnú mieru zabezpečenia a vysvetlíme vám
výhody zabezpečenia počítačovej siete
• Naučíme vás pracovať so zdieľanými položkami ako sú
súbory, tlačiarne, skener a iné
Bezdrôtový internet v
domácnosti
45 €
120 minút
• navrhneme najefektívnejšie riešenie podľa vašich
predstáv
• Zvolíme vhodnú mieru zabezpečenia a vysvetlíme vám
prácu so zabezpečenou bezdrôtovou sieťou WIFI
• Nastavíme zdieľanie tlačiarne a dvoch zdieľaných
priečinkov
• Naučíme vás pracovať so zdieľanými položkami ako sú
súbory, tlačiarne, skener a iné
Zabezpečenie bezdrôtovej siete
WIFI
25 €
60 minút
• Navrhneme vám vhodnú úroveň ochrany
• Zabezpečíme vašu WIFI sieť na profesionálnej úrovni
• Nastavíme pripojenie vašich zariadení
Servis domácej počítačovej
siete
25 €

60 minút
• Sériou testov diagnostikujeme chybu
• Opravíme funkčnosť siete
• Preveríme správny beh a mieru zabezpečenia siete
Zálohovanie dôležitých
dát
20 €
60 minút
• Pomôžeme vám s nájdením vašich citlivých dát
• Odzálohujeme ich na externé optické médium alebo na
pamäťovú jednotku
• Naučíme vás s archivovanými dátami pracovať

Obnovenie dát zo
zálohy
15 €
60 minút
• Obnovíme dáta podľa vašich predstáv a požiadaviek
• Všetky dáta obnovíme do pôvodných priečinkov
a umiestnení
Automatizované zálohovanie
dát
35 €
60-90 minút
• Poradíme vám s výberom vhodného zálohovacieho
zariadenia
• Nastavíme softvér pre automatizované zálohovanie
• Naučíme vás pracovať so spätnou obnovou dát
• Otestujeme bezchybnú funkčnosť automatizovaného
zálohovania

Opravy a servisné úkony pre

Servis Notebook
Výmena LCD obrazovky
1-3 hodiny
Ak máte prasknutú alebo inak poškodenú obrazovku na
notebooku.
90% panelov skladom.
Uhlopriečka

Cena LCD

8,9″

80 €

10,1″

100 €

12,1″

110 – 130 €

13,3″

110 – 130 €

11,6″

110 €

15,4″

130 €

15,6″

115 €

17,3″

140 – 150 €

K cene sa účtuje práca + 15€
Oprava základnej dosky, chipsetu, grafickej
karty
60-110 €
12-24 hodín
Ak sa notebook nedá zapnúť, začne štartovať ale ihneď sa
vypne, nemá korektný obraz.
Oprava napájacieho
konektora

50-70 €
2-3 hodiny
Ak sa notebook nedá nabíjať, alebo sa nabíja len pri správnom
natočení napájacieho konektora. 90% konektorov skladom!
Čistenie alebo oprava chladenia
notebooku
30-40
€
3-4 hodiny
Ak sa notebook prehrieva, je zanesený prachom, vnútorný
ventilátor je hlučný alebo vrčí.
Oprava
podsvietenia
40-70 €
4-6 hodín
Ak na notebooku nefunguje podsvietenie, obrazovka je tmavá
a vidno na nej obraz len pri svetle.
Výmena
pántov
40-70 €
4-6 hodín
Ak má notebook pokazené zatváranie vrchnej časti, ak sa
samovoľne pohybuje alebo je polámané.
Oprava alebo výmena klávesnice
40-60
€
2-3 hodiny
Ak klávesnica vôbec nefunguje, alebo na nej chýbajú jednotlivé
klávesy, bola obliata

Opravy a servisné úkony pre Správa

servera
Inštalácia a základná konfigurácia
servera
•
•
•
•
•

150 €

nainštalujeme operačný systém na server
nainštalujeme potrebné záplaty
pripojíme server do existujúcej siete
zabezpečíme server pred neželanými útokmi z vonku aj z
vnútra siete
navrhneme vám ideálnu formu zálohovania

Pokročilá konfigurácia servera

•
•
•
•
•

60 €
prekontrolujeme aktuálny stav servera, aby sme mohli
ideálne začleniť nové nastavenia do systému
nainštalujeme požadovanú aplikáciu alebo službu
nastavíme ju podľa vašich požiadaviek
doinštalujeme kritické záplaty systému
prekontrolujeme celkovú funkčnosť po prevedených
zmenách v systéme

Oprava
servera
60 €
• skontrolujeme konfiguráciu vášho servera
• rozpoznáme problém
• odstránime nájdený problém
• preveríme správnu funkčnosť servera
Zmena cien vyhradená.

