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Orientační ceník práce 
 

úkon   cena bez DPH 

Odvirování + pročištění PC, odstranění adware - několik metod + testu 4-20hod.  750-1450 

Test disku - SW od výrobce + test povrchu ploten disku diagnostikou (remagnetizace-oprava)  350-550 

Test RAM 8-72hod. - nastavení BIOSu - optimalizace nastavení  350-550 

Komplexní upgrade/oprava počítače + ovladače a nastavení  450-1550 

Diagnostika problému, bez opravy  350-750 

Oprava základní desky notebooku (rework BGA, apod.) + testy  1500-3000 

Oprava základní desky PC (rework BGA, kondenzátory ...) + testy  500-2500 

Oprava poškozeného zdroje k notebooku + test  250-650 

Oprava poškozeného LCD - oprava zdroje, rework PCB, podsvětlení  500-2500 

Obnovení dat z disku, paměť. karty, USB flashe … (dle náročnosti)  500-4000 

Záloha dat z disku, notebooku, PC  200-850 

Klonování HDD na SSD, zaloha disku klonem  550-1250 

Oprava tiskárny + komplexní vyčištění, testy  850-1500 

Oprava poškozeného konektoru (napájení, USB ...) u notebooku - oprava na zákl. desce  500-1650 

Výměna klávesnice u notebooku - klávesnice v ceně  900-2500 

Komplexní vyčištění notebooku zalitého kapalinou + testy  850-3000 

Výměna HDD/SSD u notebooku - úprava SW, test  500-1500 

Výměna zdroje u PC - základní testy + kontrola komponent (při vyhoření starého)  350-550 

Aktualizace Windows + základní nastavení  550-850 

Instalace aplikací (zakoupeny/dodány zákazníkem) (Kanc. balík, 7-Zip, Acrobat,Kodeky...)  790 

Instalace OS + aktualizace + nastavení (zakoupen/dodán zákazníkem)  950 

Oprava Windows po poškození virem, vadným diskem apod.  550-1250 

   
Práce technika na stanici SW/HW povahy za 1h  500-850 

Práce technika na serveru SW/HW  za 1h  750-1200 

Práce technika na serveru SW/HW - specializovaná  za 1h  1500-2000 

Aktualizace pokladny, nastavení, zadání údajů, test  500-800 

   
Vyřízení cizí reklamace - na zboží nekoupeného u nás (základní diagn., popis, odeslání...)  500 

   

   
při kombinaci více výkonů se ceny snižují až o 30%   
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