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Instalacja systemu operacyjnego i sterowników 100 zł
Instalacja systemu operacyjnego, sterowników oraz oprogramowania dodatkowego 125 zł
Reinstalacja systemu operacyjnego z zachowaniem prywatnych danych 125 zł
Usuwanie wirusów i złośliwego oprogramowania (w zależności od ilości i rodzaju infekcji) 50 zł
Składanie komputera z zakupionych przez klienta części (proponujemy ich dobór) 200 zł
Aktualizacja BIOS, firmware, systemów operacyjnych i oprogramowania 50 zł
Odzyskiwanie skasowanych lub utraconych danych - HDD, karty pamięci (w zależności od 
ilości danych)

150 zł

Odzyskiwanie hasła z zabezpieczonego konta Windows 100 zł
Instalacja urządzeń i peryferii komputerowych (drukarka, skaner itp) 50 zł
Przyspieszenie pracy komputera 50 zł
   

Wymiana matrycy (nie obejmuje ceny matrycy) 150 zł
Wymiana zawiasów (nie obejmuje ceny zawiasów) 200 zł
Naprawa układu graficznego BGA - re-balling 300 zł
Czyszczenie układu chłodzenia wraz z wymianą pasty termoprzewodzącej 200 zł
Naprawa lub wymiana gniazda zasilania lub gniazda USB 150 zł
Wymiana klawiatury 25 zł
Wymiana dysku twardego lub napędu optycznego (w zależności od dostępu do napędu) 25 zł
Czyszczenie płyty głównej po zalaniu 150 zł
Wymiana obudowy (nie obejmuje ceny obudowy) 250 zł
   

Wymiana komponentów (zasilacza, kart rozszerzeń, dysków twardych itp.) 50 zł
Wymiana płyty głównej wraz z nałożeniem nowej pasty termoprzewodzącej 100 zł
Wymiana kondensatorów na płycie głównej (max 4 sztuk) 125 zł
Czyszczenie i konserwacja podzespołów komputera i układu chłodzenia 50 zł
   

Diagnostyka komputera lub laptopa w przypadku naprawy w serwisie bezpłatnie
Diagnostyka komputera lub laptopa w przypadku rezygnacji z naprawy w serwisie 50 zł

Koszt roboczogodziny serwisanta w przypadku innych usług : 100 zł

Oferujemy prosty i jasny system opłat. Cenę naprawy ustalamy po przeprowadzonej diagnostyce, dzięki 
temu znają Państwo całkowity koszt przed rozpoczęciem naprawy i to Państwo decydują czy sprzęt zostanie 
naprawiony czy też nie.

Koszt dojazdów w celu usunięcia usterek  ustalany jest z klientem indywidualnie i zależy od wartości usługi 
lub wielkości zamówienia.

Cennik Serwisu Komputerowego - Professional Computer Service - Paweł Sarzała

Czynności serwisowe ogólne

Naprawa laptopów

Naprawa komputerów stacjonarnych

Diagnostyka komputera

Z uwagi na bardzo dużą różnorodność usterek oraz zmienną złożoność sprzętu każda naprawa jest 
wyceniana indywidualnie.
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