ЦЕНОРАЗПИС
ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

Преносими компютри
I.

II.

Хардуерни услуги
Диагностика на преносим компютър /заплаща се само при отказан или
невъзможен ремонт/
Ремонт на видеокарта или чип на дънна платка

50 лв.

Хардуерна профилактика на преносим компютър /почистване на всички
компоненти, смазване на охладителите - когато е възможно, смяна на
термопаста на процесор и видеокарта, проверка за повредени ел. компоненти/

30 лв.

Запояване, поправка или подмяна на букса на зарядно на лаптоп

30 лв.

Смяна на дисплей, лентов кабел, панти на преносим компютър (в цената не са
включени цените на резервните части)
Софтуерни услуги

30 лв.

Възстановяване на OS Windows, когато е възможно

30 лв.

Инсталиране на драйвери и сваляне от Интернет /цена за 1бр.

10 лв.

Инсталиране на Офис пакет – собственост на клиента

25 лв.

Инсталиране, настройки и актуализиране на антивирусна програма

25 лв.

Софтуерна профилактика и оптимизация на ОС

30 лв.

Инсталиране на други програми, приложения, игри – собственост на клиента

25 лв.

Архивиране на данни: електронна поща, фаворити, документи, снимки при
необходимост от преинсталация-на външен диск на клиента или в друг
дял/partition

40 лв.

Преоразмеряване на дяловете на твърд диск
Възстановяване на повредени/изтрити файлове от повреден HDD върху външен
носител на клиента
Пълна софтуерна профилактика /включва проверка за вируси и нежелани
програми/
Комплексна услуга – инсталиране на ОС и всички приложения, необходими за
ежедневна работа с компютър. Софтуерът е собственост на клиента (без
ангажиране за съхранение на информацията)
Настолни компютри
I.

20 лв.

30 лв.
400 лв.
35 лв.
65 лв.

Хардуерни услуги
Сглобяване / разглобяване на компютърна конфигурация.

20 лв.

Хардуерна профилактика на компютър /почистване на всички компоненти,
смазване на охладителите - когато е възможно, смяна на термопаста на
процесор и видеокарта, проверка за повредени ел. компоненти/

30 лв.

Почистване на настолен компютър от прах

10 лв.

Диагностика на модул/компонент – тестване /цената не включва отварянето/
Диагностика на компютър /заплаща се само при отказан или невъзможен
ремонт/
Смяна на захранващ блок /цената не включва захранващия блок/

10 лв.

Въвеждане на експлоатация на периферия-принтер, скенер, камера и др.

30 лв.

25 лв.
15 лв.

II.

Софтуерни услуги
Възстановяване на OS Windows, когато е възможно

30 лв.

Инсталиране на драйвери и сваляне от Интернет /цена за 1бр.

10 лв.

Инсталиране на Офис пакет – собственост на клиента

25 лв.

Инсталиране, настройки и актуализиране на антивирусна програма
Софтуерна профилактика /без тестване за нежелани програми/-оптимизация на
ОС
Инсталиране на други програми, приложения, игри – собственост на клиента

25 лв.
30 лв.
25 лв.

Архивиране на данни: електронна поща, фаворити, документи, снимки при
необходимост от преинсталация-на външен диск на клиента или в друг
дял/partition

40 лв.

Преоразмеряване на дяловете на твърд диск

30 лв.

Инсталиране и настройки на принтер, скенер
Възстановяване на повредени/изтрити файлове от повреден HDD върху външен
носител на клиента
Пълна софтуерна профилактика /включва проверка за вируси и нежелани
програми/
Комплексна услуга – инсталиране на ОС и всички приложения, необходими за
ежедневна работа с компютър. Софтуерът е собственост на клиента (без
ангажиране за съхранение на информацията)
ДРУГИ УСЛУГИ

20 лв.
400 лв.
35 лв.
45 лв.

Настройки на рутер нисък клас / жични и безжични мрежи

30 лв.

Настройки на суич, рутер бизнес клас /Cisco, Mikrotik, HP/

80 лв. / час

Ремонт на монитор/ минимална цена без включени части

30 лв.

Подмяна на батерия на дънна платка /BIOS/ (запоена, незапоена)

15 лв.

Услуги извън обхвата на настоящия ценоразпис

35 лв. / час

ПРИНТЕРИ И КОПИРНИ МАШИНИ
Ремонт на принтери и копирни машини
Диагностика на принтери и копирни машини /заплаща се само при отказан или
невъзможен ремонт/

40 лв. / час
25 лв.

1. Цените са без начислен ДДС.
2. Посочените цени включват само труда. Вложените части и материали се заплащат допълнително.
*Работи се с лицензиран софтуер предоставен от клиента.
*Сервизът не носи отговорност за непотърсена техника в рамките на 60 дни!

„КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД НЕ инсталира нелицензиран софтуер!

