Datorreparationer
Felsökning - 499:-

Ink Moms
399,00 kr

Ex Moms
319,20 kr

Vi undersöker de fel ni har på er dator och ger er ett kostnadsförslag på vad
en eventuell reparation kostar.
Datorservice - 299:239,00 kr
191,20 kr
Går er dator långsamt? Vi rensar bort onödiga filer och program samt rengör
datorn från damm.
Installation av enkel komponent - 199:159,00 kr
127,20 kr
Vi installerar en enklare komponent i er dator. T.ex. minne, hårddisk,
grafikkort, dvd eller fläkt.
Installation av avancerad komponent - 599:-479,00 kr
383,20 kr
Vi installerer en mer svårinstallerad komponent i er dator. T.ex. nätagg eller
moderkort.
Installation av Windows - 599:479,00 kr
383,20 kr
Vi installerar Windows på er dator, inklusive drivrutiner och viktiga
uppdateringar. Detta kräver att ni har en originallicens av Windows.
Rengöring av dator - 149:-

119,00 kr

95,20 kr

Vi gör rent er dator och fläktar från damm och annat.
Installation av programvara enkel - 99:79,00 kr
63,20 kr
Vi installerar er programvara såsom antivirus eller Office. Detta kräver att ni
har originallicens av programvaran.
Enkel backup - 599:479,00 kr
383,20 kr
Vi tar backup på er användarmapp till medhavd hårddisk eller USB-minne. Ej
till DVD- eller CD-skivor.
Expressavgift - 799:639,00 kr
511,20 kr
Normalt påbörjar vi inlämnad dator inom tio arbetsdagar. Har ni väldigt
bråttom går det att betala en expressavgift så påbörjar vi er dator senast
dagen efter den är inlämnad. Detta gäller både garantiärenden och övriga
arbeten.
Installation/Specialuppgifter - 599:-/tim
479,00 kr
383,20 kr
Övriga arbeten debiterar vi per timme. Givetvis kan ni få ett kostnadsförslag
innan vi påbörjar ert ärende om så önskas.
På plats timdebitering - 699:559,00 kr
447,20 kr
I priset ingår bränsle, parkering och trängselavgifter.
Tjänsten debiteras per påbörjad timme och beräknas från att vi utgår från DB
Initiaitve och gäller tills vi beräknar vara tillbaka på DB Initiative
Fjärrsupport - 599:-/tim
239,50 kr
191,60 kr
En av våra tekniker kopplar upp sig mot din dator via en säker uppkoppling
med programmet Teamviewer och hjälper dig med din dator. Fjärrsupport
debiteras per påbörjad halvtimme.

