Listă de prețuri
Având în vedere diversitatea configurațiilor și modelelor de sisteme, te rugăm sa ne contactezi telefonic la
0749.989.988 pentru obținerea ofertei de preț, întrucât cele afișate sunt orientative.

Instalare sistem de operare
Instalare Windows XP*

59 ron

Instalare Windows 7*

59 ron

Instalare Windows 8.1*

59 ron

Instalare Windows 10*

59 ron

Instalare Windows împreuna cu drivere, programe
utilitare și antivirus.

Sună la numărul de telefon
pentru a obține cel mai bun
preț

*Doar sistemul de operare
*Doar sistemul de operare
*Doar sistemul de operare
*Doar sistemul de operare

*Obții gratuit optimizarea și configurarea sistemului de operare Windows
în funcție de performanța calculatorului/ laptopului tău

Instalare drivere în mod individual ori alte aplicații
Instalare driver
Instalare aplicație software, precum Microsoft Office,
Adobe Photoshop, Nero etc.
Salvare fișiere înainte de instalare Windows/
backup date

10 ron/ driver
30 ron

Salvare fișiere pe alt mijloc de stocare al clientului ori pe
o partiție distinctă a sistemului
Devirusare sistem

9 ron/ gb

Devirusare calculator + instalare și configurare
antivirus
Devirusare laptop + instalare și configurare antivirus
Montare componente

49 ron

Montare placă de bază
Montare procesor + cooler*

50 ron
30 ron

Montare memorie RAM
Montare placă video
Montare unitate de disk sau hardisk
Montare sursă
Asamblare calculator
Configurare router

20 ron
20 ron
20 ron
30 ron

Configurare router lan și wireless
Deplasarea la domiciliul clientului

50 ron

*Se are în vedere coolerul de la procesor în varianta stock

49 ron

Deplasarea la domiciliul clientului este gratuită gratuită în orice sector din București.
Pentru deplasarea în afara Bucureștiului, te rugăm contactați-ne telefonic.

Note/ termeni și condiții:
* Îți putem oferi și o ofertă de preț personalizată. Pentru acest lucru, te rugăm să ne furnizezi
detalii prin telefon sau prin formularul de pe pagina contact și noi îți vom răspunde în cel mai
scurt timp;
* Clientul suportă prețul pieselor (care urmează a fi schimbate cu acordul său) ori furnizează
piesele respective;
* Prețul constatării defecțiunii la domiciliul clientului este de 70 lei. Acesta nu se achită dacă
reparația se face la fața locului. Pentru mai multe informații, sună la numărul de telefon afișat pe
website;
* Prețul pentru o intervenție la domiciliul clientului/ sediul societății, nu poate fi mai mic de 70
lei. Așa încât, dacă prețul pentru serviciul solicitat este de 59 lei – spre exemplu -, clientul va plăti
suma de 70 lei (reprezentând suma minimă/ intervenție);
* Obligația verificării serviciilor prestate și calitatea acestora, revine în sarcina clientului.
Verificarea serviciilor prestate de către specialistul IT trebuie făcută de către client, la sfârșitul
intervenției. Reclamațiile ulterioare nu vor fi luate în considerare;
* Ne obligăm să păstrăm confidențialitatea datelor cu care intrăm în contact, în momentul
prestării serviciilor de reparații calculatoare ori reparații laptop în service ori la domiciliu;
* Prin contactarea unui specialist și acceptarea că acesta din urmă să vină la domiciliul tău,
accepți în mod implicit termenele și condițiile de mai sus.

