
Hardware PC

Diagnostika, testování (PC komponent) [SDIG] 150 ,- Kč

Montáž komponenty do PC stanice [SMONKN] 150 ,- Kč

Čištění PC - základní [SCIS] 150 ,- Kč

Čištění PC - hloubkové vč. demontáže a montáže [SCISHL] 700 ,- Kč

Montáž, demontáž, diagnostika, testování PC [SMON] 600 ,- Kč

Hardware Notebooky

Upgrade RAM [SMONNBRAM] 150 ,- Kč
* 1)

Upgrade HDD [SMONNBHDD] 150 ,- Kč
* 1)

Čištění notebooku - základní [SCISN] 300 ,- Kč

Čištění notebooku - hloubkové vč. demontáže a montáže [SCISNHL] 900 ,- Kč

Montáž/demontáž - notebook [SMONNB] 700 ,- Kč

Software

Základní instalace Operačního systému do PC [SIOS] 600 ,- Kč
* 2)

Základní instalace Operačního systému do notebooku [SIOSNB] 900 ,- Kč
* 2)

Aktualizace, instalace servicepack atd. [SIUP] 300 ,- Kč
* 2)

Instalace aplikace do OS [SIAPP] 300 ,- Kč
* 2)

Záloha dat(jeden HDD) [SZALHDD] 600 ,- Kč
* 3)

Obecná cena za práci technika

Práce technika 1hod. [SPRATE] 500 ,- Kč
* 4)

Práce technika u zákazníka 1hod. [SPRATEVY] 700 ,- Kč
* 4)

+ cena za výjezd [SVYJ] 600 ,- Kč
* 5)

Montáž LAN kabelu (2 konektory) [SMONTP] 50 ,- Kč

Specializované opravy * 6)

Oprava zdroje DVD a jiných AV přístrojů [SOPRZD] 700 ,- Kč

Oprava reproduktorů Genius 5.1 [SOPRGEN] 800 ,- Kč

Oprava poškozeného napájecího konektoru noteboků [SOPRNBKON] 1990 ,- Kč
* 7)

Oprava USBmini konektorů v MP3 přehrávačích a dalších zařízeních [SOPRUSBMIN] 600 ,- Kč

Oprava(výměna) LCD panelu notebooku(cena pouze za práci) [SOPRNBLCD] 1100 ,- Kč

Pozn.:

Ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

Softcom Group - Ceník prací

* 1) - platí pro upgrade, kde není třeba demontovat kompletní tělo zařízení        

* 2) - nutné dodat originální instalační média a licenční číslo, případně ovladače            

* 3) - zálohu na datová média typu DVD provádíme maximálně do 20GB objemu dat, jinak pouze na jiný HDD, nebo NAS server         

* 4) - první hodina započtena celá, následně se účtuje po 15min.           

* 5) - cena za výjezd platná po Praze(Brně)            

* 6) - řeší pouze centrála Praha, možno zaslat poštou, nebo přinést osobně Praha, Ostrava          

* 7) - cena včetně materiálu, demontáže a montáže notebooku           
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