
Usługa Czynność Ceny (brutto) Opis

1
Diagnoza awarii 

komputera/laptopa/tabletu 
50 zł opłata nie jest naliczana gdy klient decyduje się na naprawę

2 Optymalizacja systemu 50 zl -100 zł

czynności mające na celu usprawnienie pracy komputera bez 

reinstalacji systemu ( oczyszczenie rejestru, zbędnych plików 

itd.)

3
Montaż kompletnego komputera 

PC
250 zł

4 Montaż części komputerowych PC 30 zł Za 1x element + instalacja sterowników testy.

5  	Wymiana klawiatury w laptopie 30 zl - 250 zł
30 zl vs 200 zł (zwykła vs zgrzewana) plus koszt części 

(szczegóły – tel)

6 Naprawa płyty głównej w laptopie od 250 zł plus koszt części (szczegóły – tel)

7 Naprawa zasilacza do laptopa 25 zł
najczęstszą przyczyną uszkodzenia zasilacza jest zniszczony 

kabel zasilający

8 Naprawa tabletów -dotyk/szkło Tel Szczegóły tel.

9 Wymiana gniazda zasilającego 250 zl plus koszt części (szczegóły – tel)

10 Wymiana matrycy w laptopie od 60 zł plus koszt części (w zależności od typu matrycy -szczegóły – tel)

11
“Instalacja / reinstalacja systemu 

Microsoft Windows©
100 zł -130 zł

100 złdodatkowo instalacja wszystkich niezbędnych 

sterowników oraz podstawowych programów w tym darmowy 

antywirus // 130 zł + zachowanie danych.

12 Podłączenie drukarki itp. 30 zł -80 zł
instalacja sterowników, kalibracja VS drukarka sieciowa WiFi 60 

zl.

13 Aktualizacja BIOSu 30 zł -350 zł

Bios Windows vs programowanie koci bios za pomocą 

programatora ( odlutowanie, programowanie, wlutowanie 

wraz z nowym wsadem BIOS)

14
Konfiguracja programu 

pocztowego
100 zł Outlook, Thunderbird itp.

15
Formatowanie dysku, ustawienie 

partycji
30zł – 60zł

16 Instalacja pojedyńczego programu 20 zł antywirusowego, Java, Flash Player itp.

17

Czyszczenie komputera PC 

(stacjonarny) z zanieczyszczeń + 

wymiana pasty 

termoprzewodzącej do procesora

130 zł

18

Czyszczenie laptopa z 

zanieczyszczeń + wymiana pasty 

termoprzewodzącej oraz 

termopadów.

135 zł – 180 zł Laptop biurowy  vs Laptop typu Gaming

19
Czyszczenie laptopa po zalaniu 

(woda, kawa, cola itd.)
od 160 zł

plus koszt ew. naprawy i/lub wymiany części. Laptop po zalaniu 

różnymi płynami, powinien być oczyszczony najszybciej jak się 

da, nawet jeśli początkowo po zalaniu działa normalnie

20
Usuwanie wirusów lub 

niechcianego oprogramowania
od 150 zł także z nośników zewnętrznych jak PenDrive, dysk usb

21

Współpraca, pośrednictwo w 

wykonaniu usługi, zlecenia od 

zewnętrznej firmy

–
jesteśmy elastyczni i możemy podjąć zlecenia od innych firm 

serwisowych

22 Naprawa zdalna od 60 zł szczegóły tel.

23 Odzysk danych 0d 300 zl. szczegóły tel.


