
 

Cennik Usług Multimedialnych  

Usługi Serwisowe 
Cennik obowiązujący od dnia 01.09.2014 r. 

 

 

OPŁATY STANDARDOWE  

BONIFIKATY DLA ABONENTÓW 
 

        

 

JEDNEJ USŁUGI - 10%    PAKIETU USŁUG – 20% 
 

 

1. Usługa serwisowa w miejscu wskazanym przez klienta- opłata za godzinę pracy                 89,90 zł 

2. Archiwizacja danych - opłata za godzinę pracy                39,90 zł 

3. Odzyskiwanie utraconych danych – opłata za godzinę pracy              59,90 zł 

4. Diagnozowanie usterek                   49,90 zł 

5. Formatowanie i partycjonowanie dysku                 14,99 zł 

6. Instalacja systemu operacyjnego Windows (nośniki klienta)*               59,90 zł 
 zawiera formatowanie i pełną  aktualizację poprawek dla systemu 

7. Instalacja sterowników i konfiguracja sprzętu                 39,90 zł 
 zawiera pobranie najnowszych sterowników z strony producenta 

8. Instalacja programów GG, Skype, Open Office, MS Office*, Thunderbird, Firefox lub Chrome      39,90 zł 

9. Instalacja peryferiów (drukarka, skaner, kamera, mysz, klawiatura)             39,90 zł 

10. Instalacja dodatkowych napędów, pamięci, kart rozszerzeń              29,90 zł 

11. Upgrade (aktualizacja) BIOS-u                                 59,90 zł 

12. Odwirusowanie komputera                  79,90 zł 

13. Instalacja oprogramowania antywirusowego z aktualizacją bazy sygnatur wirusów                       29,90zł 

14. Czyszczenie i konserwacja komputera                                    79,90 zł 
zapobiega zwarciom elektrycznym i przegrzaniu komputera 

15. Wymiana wentylatorów (cena bez kosztów wentylatora)                14,99 zł 

16. Zabezpieczenie komputera hasłem na poziomie BIOSU               14,99 zł 

17. Założenie konta pocztowego/ komunikatora (GG, Skype)              29,90 zł 

18. Wycena wartości komputera                        29,90 zł 

19. Czyszczenie dysku (bezpowrotne usunięcie zawartości)                                      29,90 zł 

20. Szyfrowanie dysku z hasłem dostępu                 79,90 zł 

21. Dojazd do klienta na terenie Bełchatowa                            10,00 zł 

22. Dojazd do klienta poza terenem Bełchatowa                25,00 zł 

23. PAKIET WINDOWS                                           199,90 zł 
Formatowanie, instalacja: Windows*, poprawek, sterowników, programów typu Skype, Antyvirus, GG, Open Office lub 
MS Office, peryferia, wyłączenie zbędnych usług i programów z autostartu, czyszczenie komputera, wymiana 
wentylatorów (bez kosztów urządzeń). PAKIET NIE ZAWIERA ARCHIWIZACJI DANYCH. W cenie aktywacji 
uruchomienie urządzeń dostępowych Operatora . 

24. UMOWA SERWISOWA                       NEGOCJACJE 
Stała opieka serwisowa sprzętu, sieci komputerowych i oprogramowania; ekspresowe czynności serwisowe; 
zastosowanie sprzętu zastępczego, wykonywanie zapasowych kopii danych. 

 

 
*tylko oryginalne systemy i oprogramowanie Klienta 

 
Wszystkie opłaty zawierają wynikający z przepisów prawa podatek od towarów i usług (VAT). 


