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Ceník služeb
Instalace software
Instalace balíčku Start

200,00 Kč

sada základních freeware programů(Antivir, Skype, Mozilla Firefox ...), ovladače zařízení

Instalace softwaru Windows na stolní počítač

600,00 Kč

instalace operačního systému Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Instalace softwaru Windows na notebook

700,00 Kč

instalace operačního systému Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Montáže karet
Montáž televizní karty

300,00 Kč

montáž televizní karty s instalací software

Montáž zvukové karty

200,00 Kč

montáž zvukové karty s instalací software

Montáž síťové karty

200,00 Kč

montáž síťové karty s instalací software

Montáž řadiče USB

200,00 Kč

montáž řadiče USB

Montáže mechanik
Montáž optické mechaniky

200,00 Kč

montáž optické mechaniky DVD-RW, Blue-Ray s instalací vypalovacího software

Montáž pevného disku

200,00 Kč

montáž pevného disku SATA, PATA do stolního počítače i do noteboku

Montáže pamětí
Montáž pamětí do stolního počítače

200,00 Kč

montáž pamětí na základní desku stolního počítače

Montáž pamětí do notebooku

300,00 Kč

montáž pamětí do notebooku

Montáže ostatní
Výměna chladiče procesoru ve stolním počítači

150,00 Kč

montáž chladiče na procesor v základní desce

Montáž čtečky paměťových karet

150,00 Kč

montáž čtečky paměťových karet do počítačové skříně

Montáž grafické karty

200,00 Kč

montáž grafické karty s intalací software

Montáž základní desky, procesoru a chladiče

400,00 Kč

montáž základní desky, procesoru a chladiče do počítačové skříně

Montáž zdroje ATX
montáž zdroje ATX do počítačové skříně

200,00 Kč
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350,00 Kč

montáže, výměny a opravy ostatních komponent nebo instalací sofware

Diagnostika

500,00 Kč

diagnostika komponent ve stolním počítači nebo notebooku (RAM, HDD, MB, CPU, zdroj)

Údržba a vyčištění

200,00 Kč

kompletní vyčištění počítače

Záloha dat z harddisku do 650MB

500,00 Kč

záloha dat z harddisku včetně vypálení na CD-ROM

Záloha dat z harddisku nad 650MB

700,00 Kč

záloha dat z harddisku včetně vypálení na DVD-ROM

Odvirování

300,00 Kč

zbavení počítače nebo noteboku škodlivého softwaru

Síťové práce
Síťová práce technika 1 hodina - kabeláž

350,00 Kč

pokládka kabelu, průrazy, nakrympování koncovek

Konfigurace routru/switche

400,00 Kč

nastavení routru, WiFi, switche, připojení k internetu

Příplatky
Noční příplatek za práci od 20:00 - 7:00
pohotovost na telefonu dle domluvy
Víkendový a sváteční příplatek
pohotovost na telefonu dle domluvy

+100%
+100%

