USŁUGI DOTYCZĄCE SPRZĘTU

cena netto

Szczegółowa diagnoza uszkodzenia komputera PC (koszt zwracany przy podjęciu naprawy w serwisie Yamo)

39 zł

Diagnostyka notebooka

49 zł

Naprawa komputera PC**

85 zł**

Naprawa notebooka

wg. wyceny

Montaż drobnych podzespołów w komputerze PC, nie wymagających instalacji sterowników i oprogramowania (procesor z wentylatorem, RAM, FDD, DVD/RW, zasilacz, HDD)*

20 zł*

Montaż płyty głównej w komputerze PC

45 zł

Montaż drobnych podzespołów w notebooku (RAM,HDD)*

30 zł

Wymiana obudowy komputera PC

80 zł

Uaktualnienie BIOS-u

30 zł

Czyszczenie komputera PC (czyszczenie wnętrza i powierzchni zewnętrznych)

40 zł

Usługi ekspresowe

120 zł/h

Montaż komputera z części klienta

USŁUGI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA

90 zł

cena netto

Instalacja sterowników i oprogramowania urządzeń zewnętrznych (np. drukarka, skaner, aparat, kamera)*

20 zł*

Instalacja licencjonowanego systemu operacyjnego MS Windows + sterowniki + aktualizacja (dotyczy komputerów PC)

90 zł

Instalacja licencjonowanego systemu operacyjnego MS Windows + sterowniki + aktualizacja (dotyczy notebooków)

120 zł

Usuwanie wirusów komputerowych z dysku klienta ( jeśli możliwe)***
Archiwizacja danych

30 - 99 zł***
45 zł/h

Instalacja i konfiguracja serwerowych systemów operacyjnych

USŁUGI ZWIĄZANE Z SIECIAMI KOMPUTEROWYMI
Diagnostyka LAN/WAN

wg. wyceny

cena netto
100 zł/h

Podstawowa konfiguracja routera do użytku domowego i Small Business (Neostrada, Net24, sieci kablowe, inni
dostawcy)

70 zł

Konfiguracja QoS na routerze ( jeśli możliwe)

120 zł

Instalacja przełącznika niezarządzanego

50 zł

Instalacja i konfiguracja przełącznika zarządzanego klasy SOHO

100 zł

Konfiguracja punktu sieci bezprzewodowej

80 zł

Konfiguracja karty bezprzewodowej

50 zł

Konfiguracja urządzenia PrintServer

50 zł

Uwagi:
• ceny nie zawierają podatku VAT 23 %;
• usługi płatne wg czasu są rozliczane za każde rozpoczęte pół godziny pracy serwisu/serwisanta;
• podane ceny usług dotyczą czynności serwisowych wykonywanych w siedzibie Yamo Sp. z o.o. w restrukturyzacji na sprzęcie i oprogramowaniu dostarczonym na koszt i ryzyko klienta;
• koszt dojazdu serwisanta do siedziby klienta w promieniu 50km od Piaseczna wynosi 50zł netto, pozostałe lokalizacje uzgadniane będą
indywidualnie.
* - cena dotyczy każdego z podzespołów osobno
** - cena dotyczy tylko usługi naprawy i nie obejmuje ceny części
*** - cena uzależniona od stopnia skomplikowania i poświęconego czasu

