Kód

Názov služby

Cena

Jednotky

1

Výmena matičnej doske bez inštalácie ovládačov

20,00 €

2

Výmena komponentu - bez diagnostiky (upgrade) + ovládače

10,00 €

3

Diagnostika Zdarma:
ak nasleduje objednávka na servis a opravu pc alebo sietí, inštaláciu pc alebo kúpa tovaru a vadný HW zostáva
majetkom MMJ

4

Diagnostika 10€ :
- U nás(bez výjazdu servisného technika) a diagnostika nespĺňa podmienky pre Diagnostiky Zdarma
- U zákaznika ak je záver- Neratabilná oprava (plne v kompetencii servisného technika)
- U zákaznika ak je záver- Neprijaté na opravu (plne v kompetencii servisného technika)

5
6

7

8
9
10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Pomoc na diaľku :
Riešenie problémov cez Internet vzdialeným prístupom k problematickému PC alebo notebooku. Podmienkou je
funkčné pripojenie na internet. Sadzba platí za každých začatých 30 minút.
Oprava PC:
oprava počítača v prípade softvérovej poruchy ( ovládač, aplikácia) alebo hardverovej poruchy (porucha
komponentu). Cena nezahŕňa cenu náhradných dielov.
Oprava PC- výmena základnej dosky :
Výmena základnej dosky v PC vrátane reaktivácie operačného systému, inštalácie všetkých ovládačov. Operačný
systém sa neinštaluje nanovo, všetky nastavenia a súbory ostanú v pôvodnom stave (výnimkou môže byť
nastavenie grafickej karty ak je na základnej doske. V cene nie je zahrnutá cena základnej dosky. Výmena
základnej dosky nie je upgrade.
Inštalácia Windows/ preinštalovanie počítača:
Nainštalovanie alebo preinštalovanie operačného systému Windows 2000,XP, Vista, 7,8,10 vrátane ovládačov
všetkých zariadení. CD alebo DVD s ovládačmi ani médium Windows nie je potrebné. Cena zahŕňa zálohovanie
užívateľských súborov a ich obnovu po preinštalovaní. Nutnosťou je originál licenčný kluč + aktualizácie
Inštalácia Windows bez aktualizácií a zálohovania dát
Vyčistenie notebooku alebo PC od prachu:
Odborné vyčistenia vnútra notebooku alebo PC od nečistôt a prachu, kontrola funkčnosti chladiacej sústavy a
aplikovanie teplovodivej pasty medzi procesor a chladič (cena pasty zahrnutá). V prípade servisu hardvéru PC sa
vykonáva v rámci servisu (bez výmeny teplovodivej pasty).
Kontrola pevného disku na poškodené oblasti:
Všetky dôležité údaje sú uložené na pevnom disku. V rámci prevencie je nutná pravidelná kontrola na chyby a
poruchy. Kontrola pozostáva z vyčítania diagnostiky disku (S.M.A.R.T.) a kompletnej kontroly povrchu disku.
Hĺbkova kontrola na prítomnosť vírusov a malware:
V rámci prevencie je nutné pravidelne skontrolovať obsah celého disku na prítomnosť neželaného softvéru.
Kontrolu vykonávame v 2 prechodoch, jedným z nich je hĺbková kontrola produktom TrustPort Internet Security
Inštalácia softvéru: Platí pre kus softvéru- aplikácie
Inštálacia domácej WiFi siete:
Nastavenie WiFi, routera, vrátane 3 zariadení (PC, notebook, sieťová tlačiareň). Pripojenie do internetu. Cena
routera nie je zahrnutá.
Oprava domácej WiFi siete:
Nastavenie a oprava existujúcej WiFi siete.
Zabezpečenie WiFi siete:
Nastavenie bezpečnostných prvkov podľa želania a potrieb zákazníka na zabránenie zneužitia WiFi siete
Pripojenie PC do siete:
Pripojenie PC alebo notebooku do počítačovej siete
Pripojenie zariadenie do siete:
Pripojenie iného zariadenia ako PC alebo notebooku do počítačovej siete. Jedná sa hlavne o sieťové tlačiarne,
sieťové diskové dátové úložiská, multimediálne prehrávače, TV, mobilné telefóny a iné.
Odvírenie PC:
Vyčistenie od všetkých infekcií, nastavenie antivírusu a iných ochranných mechanizmov
Zabezpečenie PC:
nastavenie PC voči útokom, kontrola mechanizmov, antivírusu, aktualizácií
Školenie v práci:
-na PC Platí pre 1 hodinu školenia
Skladanie Počítača + Inštalácia operačného systému 20+15€

0,00 €

10,00 €

10,00 €
20,00 €

35,00 €

25,00 €
15,00 €
20,00 €

10,00 €

10,00 €
10,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €
8,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
35,00 €
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Balík Diagnostika:
-Zmeriame rýchlosť a preveríme funkčnosť počítača,
skontrolujeme bežiace programy na pozadí ,
posúdime vyťaženie procesora, pamäte a diskov,
overíme funkčnosť antivírového programu,
navrhneme zmeny pre UPGRADE ( zlepšenie výkonu a chodu počítača)
nezahŕňa cenu za výjazd,
V prípade záujmu môžete využiť jeden z našich špeciálnych balíkov:
Balík OPTIMAL, Balík REINŠTAL, Balík Profi,
*Diagnostika ZDARMA
- ak nasleduje objednávka na servis a opravu pc alebo sietí, inštalácia pc alebo kúpa tovaru.
*Diagnostika 10€
- Diagnostiku u nás (bez výjazdu servisného technika) a diagnostika nespĺňa podmienky pre Diagnostiku ZDARMA,
- Diagnostika u zákaznika, ak je záver- Neratabilná oprava(plne v kompetencii servisného technika)
Diagnostika u zákaznika, ak je záver - neprijaté na opravu ( plne v kompetencii servisného technika)
* V ostatných prípadoch je za službu Diagnostika účtovaný poplatok 20€

0,00 €
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Diagnostika nefunkčného PC:
Zistíme príčinu poruchy počítača,
Určíme ktorý komponent je pokazený a je potrebné ho vymeniť,
Urobíme cenovú kalkuláciu opravy vrátane prác a náhradných dielov,
Nezahŕňa cenu výjazdu
V prípade záujmu dohodneme termín opravy počítača,
* Diagnostika ZDARMA
- ak nasleduje objednávka na servis a opravu na pc alebo sietí, inštaláciu pc alebo kúpa tovaru ,
*Diagnostika 10€
- Diagnostika u nás (bez výjazdu servisného technika) a diagnostika nespĺňa podmienky pre Diagnostiku ZDARMA
Diagnostika u zákaznika, ak je záver - Neratabilná oprava(plne v kompetencii servisného technika) Diagnostika u
zákaznika, ak je záver - neprijaté na opravu ( plne v kompetencii servisného technika)
* V ostatných prípadoch je za službu Diagnostika účtovaný poplatok 20€

0,00 €
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Pomoc na diaľku:
Inteligentné riešenie problémov s PC
užívateľský nenáročné
Telefonicky Vás usmerníme ako sprístupniť PC na dobu servisného zásahu
Vyriešime problém na počítači cez internet
Postup konzultujeme so zákaznikom cez telefón alebo internet
Možná platba kreditnou kartou alebo prevodom na účet
Výhody:
- Ušetríte za výjazd
- Časová flexibilnosť
- Oblasť pôsobnosti - celá SR
Oprava PC: Servis a oprava PC
Každý servisný zásah začína DIAGNOSTIKOU, ktorá sa odpočíta od výslednej sumy opravy( cena nezahŕňa cenu
výjazdu)
Realizujeme všetky druhy opráv nefunkčného alebo čiastočne funkčného počítača
V prípade potreby náhradného dielu sa jeho priráta k cene opravy
Informujte sa o predbežnej kompletnej cene na našich kontaktoch
Balík OPTIMAL : Optimalizácia počítača
Zoptimalizujeme bežiace procesy s ohľadom na využitie pamäte a procesora
Prečistíme disk, vymažeme nepotrebné súbory
Odinštalujeme aplikácie, ktoré sa nepoužívajú
Nastavíme aplikovanie aktualizácií operačného systému
Poradíme ako sa starať o počítač
Navrhneme vhodný upgrade počítača
Cena nezahŕňa cenu výjazdu
BONUS- pravidelná starostlivosť len za 16€ / návšteva počas jedného roka ( v prípade záujmu)
BONUS - pomoc na diaľku 30 minút ZDARMA
Balík REINŠTAL - Preinštalovanie počítača
Odzálohujeme potrebné dokumenty a súbory
Preinštalujeme operačný systém
Aplikujeme všetky potrebné aktualizácie
Zo zálohy obnovíme dokumenty a súbory
V prípade potreby nastavíme pripojenie na internet alebo do PC siete
Podľa dohody nainštalujeme mailového klienta alternatívne internetové prehliadače, kancelársky balík, antivírový
program a iné
Na požiadanie odzálohujeme inštaláciu na dodané médiá /externý pevný disk
Navrhneme vhodný upgrade počítača
BONUS- výjazd ZDARMA (Polomka, Závadka nad Hronom, Heľpa, Pohorelá, Pohorelská Maša)
BONUS - pravidelná starostlivosť len za 13€/ návšteva, počas jedného roka ( v prípade záujmu)
BONUS - pomoc na diaľku 0,5 hodiny ZDARMA
BONUS- telefonické a emailové konzultácie ZDARMA

10,00 € /30minút

20-40€

20,00 €

40,00 €

/kus
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35
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Balík PROFI: Kompletné preinštalovanie, odvírenie a nastavenie PC :
Odvírime počítač, profesionálne nastavíme antivírový program a skontrolujeme zabezpečenie PC proti útokom
zvonku
V prípade potreby urobíme kompletnú reinštaláciu
Aplikujeme všetky potrebné aktualizácie
V prípade potreby nastavíme pripojenie na internet alebo do PC siete
Podľa dohody nainštalujeme mailového klienta, alternatívne internetové prehliadače, kancelársky balík a iné
Na požiadanie odzálohujeme inštaláciu na dodané média / externý pevný disk, Navrhneme vhodný upgrade
počítača ,
BONUS-výjazd ZDARMA(Polomka, Závadka nad Hronom, Heľpa, Pohorelá, Pohorelská Maša),
BONUS- pravidelná starostlivosť len za 9€ / návšteva, počas jedného roku/ prvá návšteva
ZDARMA (v prípade záujmu)
BONUS- pomoc na diaľku 2 hodiny ZDARMA
BONUS- telefonické a emailové konzultácie ZDARMA
Balík INŠTAL - Inštalácia počítača
Nainštalujeme operačný systém
Aplikujeme všetky potrebné aktualizácie
Nainštalujeme ovládače na všetky pripojené zariadenia
Ovládače od výrobcu nie sú podmienkou,
Nastavíme prostredie, rozlíšenie grafickej karty a sieťovej pripojenie podľa potreby
Na požiadanie odzálohujeme inštaláciu na dodané média / externý pevný disk
Cena nezahŕňa cenu výjazdu
BONUS- telefonické a emailové konzultácie ZDARMA
Balík INŠTAL PLUS :
Inštalácia počítača a aplikácií
Nainštalujeme operačný systém
Aplikujeme všetky potrebné aktualizácie
Nainštalujeme ovládače na všetky pripojené zariadenie
Ovládače od výrobcu nie sú podmienkou
Nastavíme prostredie, rozlíšenie grafickej karty a sieťovej pripojenie podľa potreby
Podľa
dohody nainštalujeme mailového klienta, alternatívne internetové prehliadače, kancelársky balík, antvírový
program, balík na prehrávanie multimédií a iné
Na
požiadanie odzálohujeme inštaláciu na dodané média/ externý pevný disk
BONUS- výjazd ZDARMA (Polomka, Závadka nad Hronom, Heľpa, Pohorelá, Pohorelská Maša)
BONUS- pravidelná starostlivosť len za 13€ /návšteva, počas jedného roka (v prípade záujmu)
BONUS - pomoc na diaľku 1 hodina ZDARMA
BONUS - telefonické a emailové konzultácie ZDARMA
Inštalácia softvéru:
Nainštalujeme aplikáciu alebo ovládač pripojeného zariadenia
Preveríme funkčnosť nainštalovaného softvéru
Ovládače od výrobcu nie sú podmienkou
Cena nezahŕňa cenu výjazdu
Inštalácia komponentu:
Vymeníme pevný dik, pamäťový modul, grafickú kartu, zdroj a iné
Pripojíme externého zariadenia( tlačiareň, externý disk, multimediálny prehrávač)
Pripojíme TV LCD alebo TV plazma k počítaču alebo notebooku
Nainštalujeme alebo zaktualizujeme ovládače
Preveríme funkčnosť nainštalovaného komponentu alebo zariadenia
Cena nezahŕňa cenu výjazdu.
Balík INŠTAL SIEŤ: Inštalácia počítačovej siete (router + 3 zariadenia) vrátane návrhu:
Vypracujeme návrh siete
Nastavíme router vrátane bezpečnostných nastavení
Pripojíme zariadenia do siete (v cene 3 zariadenia)
Nastavíme pripojenie siete na internet poskytovateľa ( LAN, DSL, kábel, optika)
Nastavíme prístup a zdieľanie adresáre
Odzálohujeme funkčné nastavenie routera
Realizujeme bezdrôtové(WiFi) aj drôtové (metalické) siete
BONUS- výjazd ZDARMA (Polomka, Závadka nad Hronom, Heľpa, Pohorelá, Pohorelská Maša)
BONUS- pomoc na diaľku 30 minút ZDARMA
BONUS- telefonické a emailové konzultácie ZDARMA
Nastavenie a oprava už existujúcej domácej siete: Servis počítačových sietí:
Opravíme nefunkčné pripojenie na internet
Opravíme lokálnu počítačovú sieť
Nastavíme zabezpečenie v prípade bezdrôtovej (WiFi) siete
Cena nezahŕňa cenu výjazdu
Zabezpečenie WiFi siete :
Nastavíme zabezpečnie bezdrôtovej (WiFi) siete
Odzálohujeme funkčné nastavenie routera
Predvedieme funkčnosť zabezpečenia siete
Nastavíme zabezpečenie pripojených zariadení ( v cene 3 zariadenia)
Cena nezahŕňa cenu výjazdu

60,00 €

25,00 €

40,00 €

10,00 €

10,00 €

40,00 €

20,00 €

10,00 €

/ kus
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Pripojenie PC do siete:
Pripojíme PC, notebook, tablet alebo mobilný telefón už existujúcej lokálnej sieti alebo internetu
Nastavíme prístup na tlačiareň a zdieľané adresáre (ak to zariadenie podporuje)
Realizujeme bezdrôtové (WiFi) aj drôtové( metalické) pripojenie
Ovládače od výrobcu nie sú podmienkou
Cena nezahŕňa cenu výjazdu
Pripojenie zariadenie do siete:
Pripojíme zariadenia do siete (switch, tlačiareň, externý disk a iné)
Nastavíme prístup na nainštalované zariadenia
Realizujeme bezdrôtové (WiFi) aj drôtové ( metalické) pripojenie
Preveríme funkčnosť nainštalovaného komponentu alebo zariadenia
V Cene nastavenie dvoch PC
Cena nezahŕňa cenu výjazdu
Zapojenie Internetu:
Spojazdníme internet vrátane zapojenia počítača
Potrebná funkčná prípojka od poskytovateľa internetu
Realizujeme bezdrôtové (WiFi) aj drôtové ( metalické) pripojenie
Ovládače od výrobcu nie sú podmienkou
Cena nezahŕňa cenu výjazdu
Návrh siete bez inštalácie:
Návrh domácej počítačovej siete
Analýza vhodnej topológie a potrebných zariadení (aktívne prvky, kabeláž, konektory)
Bezpečnostná analýza a doporučenia
Návrh dodaný v písomnej aj elektronickej forme, Pre FIRMY individuálna kalkulácia podľa rozsahu
Cena nezahŕňa cenu výjazdu
Odvírenie PC:
Odvírime PC alebo notebook
Profesionálne nastavíme ochranu voči vírusom a vonkajším útokom
Aplikujeme všetky potrebné aktualizácie
Skontrolujeme nastavenie zabezpečenia na úrovni routera
Cena nezahŕňa cenu výjazdu
Zabezpečenie PC:
Profesionálne nastavíme PC alebo notebook proti vírusom a vonkajším útokom
Aplikujeme všetky potrebné aktualizácie
Skontrolujeme nastavenie zabezpečenie na úrovni Routera
Cena nezahŕňa cenu výjazdu
Zaškolenie:
Zaškolíme v práci na PC
Základy práce na PC
Používanie internetu
Používanie elektronickej pošty- mailového klienta, Iné podľa dohody
Cena nezahŕňa cenu výjazdu

8,00 €

15,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

15,00 €

20,00 €
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Zálohovanie / kopírovanie dát do 50GB

10,00 €

45

Zálohovanie / kopírovanie dát od 50GB do 100 GB

15,00 €

46

Zálohovanie / kopírovanie dát nad 100GB za každých začatých 100GB

10,00 €

ceny sú uvedené bez 20% DPH

/hodina

