MICHAL-S.NET

USŁUGI INFORMATYCZNE

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH
obowiązujący od 30.08.2021r.

Komputery stacjonarne
Rodzaj usługi

Cena bru�o

Diagnostyka ⁽¹⁾

50 zł

Czyszczenie (z wymianą pasty termoprzewodzącej i termopadów)

100 - 150 zł

Montaż lub wymiana procesora ⁽²⁾

50 - 150 zł

Montaż lub wymiana karty rozszerzeń ⁽²⁾

50 - 150 zł

Montaż lub wymiana zasilacza ⁽²⁾

50 - 150 zł

Wymiana / rozbudowa pamięci RAM ⁽²⁾

od 50 zł

Montaż lub wymiana dysku ⁽²⁾

od 50 zł

Wymiana płyty głównej ⁽²⁾

od 150 zł

Wymiana obudowy ⁽²⁾

od 150 zł

Montaż zestawu komputerowego PC ⁽³⁾

150 - 250 zł

Laptopy
Rodzaj usługi

Cena bru�o

Diagnostyka ⁽¹⁾

50 zł

Czyszczenie układu chłodzenia (z wymianą pasty termoprzewodzącej
i termopadów)

100 - 150 zł

Czyszczenie po zalaniu

150 zł

Wymiana układu chłodzenia ⁽²⁾

od 50 zł

Wymiana klawiatury ⁽²⁾

100 - 150 zł

Wymiana matrycy ⁽²⁾

150 zł

Wymiana / rozbudowa pamięci RAM ⁽²⁾

od 50 zł

Montaż lub wymiana dysku ⁽²⁾

od 50 zł

Wymiana płyty głównej ⁽²⁾

od 150 zł

Wymiana obudowy ⁽²⁾

od 150 zł

⁽¹⁾ opłata za diagnostykę nie jest pobierana, jeżeli klient zdecyduje się na naprawę
+48 89 679 05 55
+48 668 766 686

po przedstawieniu wyceny usługi
⁽²⁾ podane ceny nie uwzględniają części zamiennych.
⁽³⁾ montaż z komponentów zakupionych przez Klienta

h�ps://michal-s.net
serwis@michal-s.net

Cennik jest orientacyjny, a ceny mogą ulec zmianie w zależności od zakresu prac i ewentualnych
Michał Schlieske
ul. 1 Maja 24/49
14-200 Iława

dodatkowych, niezbędnych do wykonania czynności. Ceny te nie stanowią oferty handlowej w

NIP: 744-165-92-52

Na wszystkie usługi wystawiamy faktury ze stawką VAT zw.

rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego i powinny być interpretowany wyłącznie jako informacja
w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego.

MICHAL-S.NET

USŁUGI INFORMATYCZNE

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH
obowiązujący od 30.08.2021r.

Serwis oprogramowania
Rodzaj usługi

Cena bru�o

Instalacja systemu operacyjnego ⁽⁴⁾

100 zł

Instalacja systemu operacyjnego z zachowaniem danych ⁽⁴⁾

od 150 zł

Instalacja oprogramowania ⁽⁴⁾

od 50 zł

Usuwanie wirusów ⁽⁵⁾

od 80 zł

Archiwizacja danych ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾

od 80 zł

Archiwizacja danych w chmurze ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾

od 80 zł

Sieci lokalne
Rodzaj usługi

Cena bru�o

Konfiguracja routera ⁽⁷⁾

od 80 zł

Konfiguracja routera WIFI ⁽⁷⁾

od 100 zł

Konfiguracja serwera NAS ⁽⁷⁾

od 100 zł

Konfiguracja usługi VPN ⁽⁷⁾

od 300 zł

Instalacja / rozbudowa sieci komputerowej ⁽⁷⁾

od 200 zł

⁽⁴⁾ instalacja z użyciem oryginalnych nośników i numerów seryjnych dostarczonych
+48 89 679 05 55
+48 668 766 686

przez Klienta
⁽⁵⁾ kopia jest wykonywana na nośnikach dostarczonych przez Klienta
⁽⁶⁾ podana cena nie obejmuje kosztów przechowywania danych, rozliczanych miesięcznie.

h�ps://michal-s.net
serwis@michal-s.net

⁽⁷⁾ usługa świadczona tylko na terenie Iławy i okolic
Cennik jest orientacyjny, a ceny mogą ulec zmianie w zależności od zakresu prac i ewentualnych

Michał Schlieske
ul. 1 Maja 24/49
14-200 Iława

dodatkowych, niezbędnych do wykonania czynności. Ceny te nie stanowią oferty handlowej w

NIP: 744-165-92-52

Na wszystkie usługi wystawiamy faktury ze stawką VAT zw.

rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego i powinny być interpretowany wyłącznie jako informacja
w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego.

