Orientacyjny cennik napraw sprzętu komputerowego,
większość napraw wyceniana jest indywidualnie:




























Diagnostyka sprzętu komputerowego (podstawowa / rozszerzona ) – 30 – 60zł
Konserwacja układu chłodzenia (komputer PC / laptop / laptop gamingowy / konsola do gier - 130 – 180 zł
Wymiana gniazda zasilającego bądź jego naprawa - 80 – 150 zł
Wymiana taśmy sygnałowej matrycy (laptop, tablet) – od 150zł
Format dysku, instalacja systemu Windows, sterowników, aktualizacji – 120zł
Optymalizacja systemu operacyjnego – od 100zł
Instalacja brakującego sterownika – od 30zł
Instalacja aplikacji biurowej – od 30zł
Naprawa dysku twardego – od 50zł
Naprawa uszkodzonego systemu operacyjnego od 100zł
Odzyskiwanie utraconych danych (w zależności od trudności i ilości danych) od 200zł
Odsyskiwanie utraconych danych w laboratorium – od 800zł
Naprawa układu zasilania, KBC, BGA , Reballing - od 250zł
Wymiana kabla w zasilaczu – od 70zł
Wymiana wentylatora – od 100zł
Programowanie układu BIOS – od 150zł
Klejenie uszkodzonych popękanych obudów laptopa – od 150zł
Wymiana uszkodzonej klawiatury w laptopie od 150zł, od 280zł spawana plastikiem
Czyszczenie urządzenia po zalaniu – od 100zł
Wymiana matrycy LCD LED – od 200zł
Wymiana napędu optycznego – od 50zł
Montaż podzespołu komputerowego – od 30zł
Wymiana dysku HDD na SSD + klonowanie danych, lub instalacja nowego systemu – od 200zł
Wymiana uszkodzonych ekranów w urządzeniach typu tablet/smartfon – wycena indywidualna
Naprawa uszkodzonych kart graficznych, płyt głównych – wycena indywidualna
Aktualizacja map nawigacji oraz oprogramowania – 100zł
Wykonanie usługi naprawy sprzętu w siedzibie / domu klienta – rozliczane według czasu pracy serwisanta –
Pierwsza rozpoczęta godzina 100zł, kolejna rozpoczęta godzina 60zł.
Dojazd na terenie Rzeszowa – GRATIS . Po za terenem Rzeszowa 1zł/1km liczony w obydwie strony.
Serwis Fastcomp jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury VAT 23%. Podane ceny są cenami brutto.
Cennik jest orientacyjny, nie zawiera ceny komponentów które będą dobierane indywidualnie.
Regulamin świadczenia usług przez serwis Fastcomp, można znaleźć w siedzibie firmy lub pod adresem:
http://fastcomp.pl/UserFiles/regulaminfastcomp.pdf

Kontakt : +48 (17) 283-82-82, +48 511 123 822, +48 516 777 731
Ul. Graniczna 6, 35-326 Rzeszów – 1 piętro nad sklepem „Żabka”
Godziny otwarcia: Pon – Pt 9-17, Sobota 9-13

