
CENNÍK
Počítačové služby

Inštalácia a zapojenie nového zariadenia priamo u Vás alebo na firme 10 €

Inštalácia OS (Windows, Linux, Mac)  vrátane ovládačov 23 €
     a všetkých aktualizácii OS a základných programov  

Záloha dát  (300GB) 11 €
     každých ďalších začatých 100GB 3 €

Diagnostika PC + Zistenie chyby a podrobný test jeho komponentov 10 €
     (pri oprave u nás za diagnostiku neplatíte)

Odvírenie, profylaxia  PC: Odstránenie vírusov zo systému 15 €
     odstránenie škodlivých malware a spyware 

Optimalizácia PC a softvérové prečistenie a nastavenie systému 15 €
     (očistenie PC od prachu a nečistôt  k optimalizácii zadarmo)

Očistenie PC  z vnútra od prachu a nečistôt 6 €

Mechanické čistenie notebookov vrátane prepastovania chladiča od 15 €
     (cena závisý od náročnosti a prístupu k chladeniu, max. cena 25€)

Výmena prasknutých displejov na notebookoch od 15 €
     (cena závisý od náročnosti a prístupu k panelu, max. cena 25€)

Inštalácia aplikácii (cena za jednu aplikáciu) 3 €
     (pri väčšom počte aplikácií, cena dohodou)

Ostatné služby súvisiace so servisom PC od 10 €/h

Sieťové služby

Osadenie a ukončovanie sieťovej infraštruktúry od 10 €/h
     („keigstony“, dátové zástrčky, koncovky RJ45,RJ11, rackové skrine, televízie)

Nastavenie wifi routeru 10 €

Inštalácia malej domácej siete 20 €
     (inštalácia sieťového zariadenia a nastavenie pripojenia na vašich PC)



Služby pre mobilné zariadenia

Softvérové nastavenie tabletov a telefónov, „prvé spustenie“, 10 €
      vytvorenie kónt, továrenske resetovanie

Flashovanie Systému android, root zariadenia 20 €

Výmena prasknutých displejov (cena za prácu) 25 €
     (displeje na objednávku, nie sú skladom)

Paušálne služby

Cenník výjazdov

Zóna 1 4 €

Zóna 2 7 €

Zóna 3  0,40 €/km

Ceny sú koncové spoločnosť nie je momentálne platcom DPH!!!.
Cenník je platný od 1.1.2017.

Pre firmy, ale aj domácnosti ponúkame paušálne služby. Čo to je? Podľa počtu PC a potrebných 
servisných úkonov, ktoré sa budú opakovať v rovnakých (vopred dohodnutých) intervaloch, Vám 
určíme predbežnú cenu mesačného poplatku. Následne podľa dohodnutého intervalu 
Vás pravidelne navštívime a skontrolujeme PC a vykonáme dohodnuté úkony podľa želania. 
Vo väčšine prípadov sa jedná o pravidelnú aktualizáciu, zálohu dát, preverenie prítomnosti vírusov, 
čistenie PC a prípadnú reinštaláciu OS ak je to nutné. 
Poskytujeme  aj vzdialenú podporu. 

Servisný výjazd za zákazníkom v obciach: Rudina, Rudinka, Rudinská a Kysucké nové Mesto. Tento 
výjazd sa vykonáva podľa poradia prijatých objednávok. 
Vyrazíme hneď, ako to bude možné. 0

Servisný výjazd za zákazníkom v obciach: Žilina, Brodno, Povina, Radoľa, Nesluša, Oškerda. Tento 
výjazd sa vykonáva podľa poradia prijatých objednávok. 
Vyrazíme hneď, ako to bude možné. 

Obce a mestá ktoré nie sú zaradené v zóne 1 alebo v zóne 2. Cena sa odvíja od počtu km. Výjazd sa 


