
Laptopy / netbooki Usługa Cena

Diagnoza uszkodzenia 40zł*

Diagnoza po zalaniu 90zł*

Czyszczenie / mycie całościowe po zalaniu z 

wymianą uszkodzonych elementów od 120 zł 

Wymiana płyty głównej od 70zł

Wymiana mniejszego podzespołu (RAM, 

karta sieciowa, inwerter) 10-100zł

Wymiana gniazda zasilania 30-100zł

Wymiana klawiatury 20-70zł

Wymiana touchpada 20-80zł

Wymiana matrycy od 50zł

Wymiana / naprawa układu chłodzenia od 20zł

Wymiana dysku twardego od 40zł

Wymiana elem. obudowy / całej obudowy 20-130zł

Czyszczenie i konserwacja (z wymianą pasty 

termoprzewodzącej i termopadów) 20-70zł

Diagnostyka stanu baterii oraz wymiana od 10zł

Komputery Stacjonarne

Diagnoza uszkodzenia 40zł*

Oczyszczanie jednostki z kurzu, wymiana 

pasty termoprzewodzącej 30-60zł

Wymiana baterii na płycie głównej wraz z 

ponownym ustawieniem BIOS 20-30zł

Wymiana / montaż płyty głównej od 50zł

Wymiana / montaż procesora od 50zł

Wymiana kondensatorów od 50zł

Wymiana / naprawa karty graficznej od 20zł

Wymiana / montaż zasilacza wraz z 

prawidłowym ułożeniem kabli od 50zł

Wymiana / montaż kart rozszerzeń, dysków, 

RAMu, napędów od 20zł

Instalacja systemów oraz 

oprogramowania

Instalacja systemu operacyjnego (Windows, 

Linux) w dowolnej wersji - wraz z 

najnowszymi aktualizacjami, oraz 

sterownikami urządzeń od 80zł

Czas wykonania usługi w znacznej większości przypadków nie 

przekracza 48h.



Przeniesienie wszystkich plików 

urzytkownika na nowy system od 40zł

Instalacja podstawowych programów 

(przeglądarka, pakiet Office, czytnik pdf, 

antywirus) Od 10zł

Instalacja dodatkowych sterowników Od 10zł

Instalacja oprogramowania Od 10zł

Sprawdzenie komputera pod względem 

możliwości zainfekowania, usuwanie 

wirusów Od 30zł

Diagnoza przyczyn błędów systemowych 

oraz ich likwidacja Od 50zł 

Aktualizacja systemu operacyjnego do 

nowszej wersji Win XP --> Win 7 --> Win 10 Od 50zł 

Odzyskiwanie danych

Odzyskiwanie danych z uszkodzonego 

laptopa / komputera stacjonarnego od 50zł**

Analiza uszkodzonego mechanicznie nośnika od 40zł**

Wykonanie kopii zapasowej całego nośnika od 70zł**

Klonowanie systemu wraz ze wszystkimi 

danymi na nowy dysk od 50zł**

*diagnoza jest całkowicie darmowa w 

przypadku wykonania usługi w naszym 

serwisie

** cena jest wprost proporcjonalna do ilości 

danych znajdujących się na nośniku

Wszystkie podane ceny są cenami brutto i 

nie zawierają ceny wymienianego elementu.


