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Tarife pentru servicii valabile pentru persoane fizice:

descriere serviciu hardware detalii preţ
montare placă de bază se instalează şi drivrele necesare 3
montare CPU + cooler 3
montare modul de memorie 2
montare HDD 2
montare placă video se instalează şi drivrele necesare 2
montare placă de reţea se instalează şi drivrele necesare 2
montare CD/DVD-ROM CD/DVD-RW 2
montare TV tuner se instalează şi drivrele necesare 2
instalare imprimantă locală / în reţea 3
instalare scaner / multifuncţional 3
diagnosticare server şi identificare
defect

10

diagnosticare sistem şi identificare
defect

5

diagnosticare laptop şi identificare
defect

7

diagnosticare tabletă şi identificare
defect

4

curăţare / desprăfuire interior PC implică desfacerea calculatorului 8
curăţare / desprăfuire laptop nu implică desfacere 4
curăţare / desprăfuire sursă calculator implică desfacerea sursei 3
curăţare procesor + cooler 5
instalare / configurare router 3
instalare – configurare reţea wifi 10

În continuare vă prezentăm o serie de pachete standard pentru servicii hardware cel mai des întâlnite.

 Asamblare sistem de calcul. – 5 euro
Descriere: Acest pachet implică punerea în funcţiune la nivel hardware a unui calculator standard.
Componente necesare: carcasă calculator; placă de bază; procesor (CPU) + cooler; memorie; placo video; hard disk (HDD); unitate optică
(CD/DVD-ROM; CD/DVD-RW)
Serviciile implicate sunt: montare placa de bazo, montare CPU + cooler, montare modul de memorie, montare HDD, montare placa video,
montare CD/DVD-ROM CD/DVD-RW.
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 Curăţare / deprăfuire calculator – 8 euro
Descriere: Implică desfacerea sistemului de calcul la nivel de componente. Curăţarea individuală a fiecărei părţi a calculatorului, curăţarea
sursei calculatorului (dacă aceasta nu este înca în garanţie), ungerea / schimbarea diverselor ventilatoare ce necesită acest lucru.
Serviciile implicate sunt: curăţire / deprăfuire interior PC; curăţare procesor + cooler; curăţare / deprăfuire sursă calculator.

descriere serviciu software detalii preţ

instalare sistem de operare clean instalation 8
instalare drivere imprimantă/ scaner 2
instalare drivere componente 1
devirusare 5
devirusare şi instalare sistem de operare 13
salvare documente pe suport optic (CD/DVD) 3
reinstalare sistem de operare fără pierderea datelor salvare date 15
partiţionare HDD 5
redimensionare partiţie cu păstrarea datelor 5
instalare Microsoft Office 3
instalare / Configurare Antivirus 2
instalare program firewall cu configurare 2
instalare program antispyware include scanarea sistemului 2
instalare diverse aplicaţii software 1

În continuare vă prezentăm un pachet standard pentru servicii software cel mai des întâlnite.

 Service calculator digital de bază – 10 euro
Descriere: Instalare sistem de operare (clean instalaţion); scanare antivirus şi antispyware; instalare Microsoft Office; instalare / configurare
antivirus; instalare program antispyware, instalare drivere componente (3-5 bucăţi), instalare aplicaţii software (3-5 bucăţi).
Componente necesare: Programele şi driverele

 Service calculatoare, întreţinere calculatoare pe bază de abonament home digital S.

Întreţinerea sistemelor şi reţelelor duce la preîntămpinarea unor situaţii neplăcute, ale unor defecţiuni inopinante, asigurând funcţionarea constantă şi
corectă a întregului sistem informatic. Asigurăm întreţinerea calculatoarelor, aspirarea şi gresarea coolerelor, optimizarea funcţionării sistemelor de
operare, intervenţia în cel mai scurt timp de la sesizarea facută de dumneavoastră cu privire la funcţionarea defectuoasă a sistemelor, asistenţa
tehnică în ceea ce priveşte utilizarea software a sistemelor de calcul, depanarea software/hardware a calculatoarelor utilizate.

Tarifele practicate pentru abonamentele home de service calculatoare sunt flexibile putând fi adaptate necesităţilor dumneavoastră, oferindu-vă în
acest sens abonamente cu vizite săptămânale, lunare, trimestriale sau vizite la cerere. Costurile acestui abonament sunt net inferioare administrării în
regie proprie a echipamentelor, experienţa de peste 15 ani în domeniu fiind inclusă.
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nr.crt
.

denumire
abonament

calculatoare interventii cost abonament număr de telefon nr. de
apeluri
incluse

interval orar
service

nr. de interventii online
incluse

periodice la cerere
1 home digital S 1-10 0 3 15 0751051555 20 L-S (9-17) 20 (de la 9 la 17) L-S

*Preţurile sunt exprimate în euro la curs BNR si nu includ TVA.
*Instalarea de software se face prin consimţământul şi pe responsabilitatea clientului.
*Preţul materialelor şi al componentelor necesare nu sunt incluse.
*Nu suntem responsabili pentru programele instalate fără licenţă ce se pot găsi pe sistemul de calcul al clientului.
*Pentru mai multe tipuri de servicii cumulate într-o intervenţie se acorda discount-uri substantiale.
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