
Pakiet
DIAGNOZA

1 zł*

Pakiet
REAKTYWACJA

149 zł

Pakiet
REAKTYWACJA MAX

299 zł
W pakiecie 40% taniej! W pakiecie 35% taniej!

Diagnoza sprzętu

Czyszczenie komputera

Instalacja systemu operacyjnego

Instalacja oprogramowania
antywirusowego

Cena
usługi
poza

pakietem

49 zł

49 zł

99 zł

49 zł
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Wybierz pakiet serwisowy
dla swojego laptopa lub komputera

OCZEKUJĄ
WIĘCEJ

*przy wyborze jednego
z pakietów REAKTYWACJA

Przegląd podstawowego komputera. Diagnoza ma 
na celu określenie zakresu prac i modyfikacji 
wymaganych do przygotowania komputera 
zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Analiza wydajno-
ści komputera (komponenty-procesor, RAM, dysk, 
karta graficzna...itp.). Ogólna ocena stanu technicz-
nego: czystość, jakość baterii, czystość układu 
chłodzenia, itp. Efektem diagnozy jest wskazanie 
rekomendowanego pakietu: Reaktywacja lub 
Reaktywacja MAX z wskazaniem korzyści z wyboru  
pakietu. 

Usługa obejmuje wyczyszczenie wnętrza kompute-
ra (odkurznie, przedmuchanie) oraz wyczeszcze-
niee na zewnątrz: klawiatura, matryca, obudowa. 
Cena nie obejmuje wykorzystanych materiałów 
eksploatacyjnych i czyszczących.

Aktualizacja lub instalacja  systemu operacyjnego - 
usługa obejmuje aktualizację systemu do najnow-
szej (na dany dzień) wersji sysemu operacyjnego 
lub instalację nowego zakupionego przez Klienta 
systemu operacyjnego z aktualizacją. 

Usługa polega na instalacji zakupionego lub 
dostarczonego przez Klienta licencjonowanego 
programu antywirusowego.



Instalacja dodatkowego
oprogramowania
Usługa obejmuje instalację licencjonowanego 
oprogramowania dostarczonego lub kupionego 
przez Klienta.  Istnieje możliwość zainstalowania 
kilku programów.
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Wymiana dysku

Wymiana pamięci RAM

Konserwacja układu chłodzenia
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z pakietów REAKTYWACJA

Wymiana dysku HDD  na dysk SSD lub inny. Usługa 
polega na wymianie dysku oraz preinstalację 
systemu operacyjnego. Cena usługi  nie obejmuje 
kosztów zakupu części. Cena usługi może ulec 
zmianie przy wystąpieniu komplikacji. 

Dodanie lub wymiana kości pamieci RAM. Cena 
usługi  nie obejmuje kosztów zakupu części. Cena 
usługi może ulec zmianie przy wystąpieniu kompli-
kacji.

Konserwacja układu chłodzenia. Usługa polega na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1. Demontaż komputera i układu chłodzącego.
2. Oczyszczenie wnętrza komputera.
3. Oczyszczenie wentylatorów i ich łożysk.
4. Oczyszczenie wnętrza komutera z resztek 
poprzedniej pasty termoprzewodzącej i nałożenie 
nowej pasty termoprzewodzącej. 
5. Wymiana taśm termo-przewodzących.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
6. Sprawdzenie poprawności działania układu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Cena usługi nie obejmuje kosztów zakupu części
i materiałów eksploatacyjnych. W przypadku, gdy 
może wystąpić złożoność konstrukcyjna lub 
montażowa, cena usługi może ulec zmianie. 


