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Denumire și descriere operațiune

INSTALARE ANTIVIRUS/ANTIMALWARE/ANTISPYWARE
Instalare program antivirus/antimalware/antispyware si actualizare definitii. Nu include activare sau devirusare.

Pret(RON)

15.00

DEVIRUSARE/DEPANARE SISTEM DE OPERARE
Devirusare si/sau depanare sistem de operare virusat si/sau corupt. Include optimizare si actualizare sistem de operare, dezinstalarea programelor corupte sau virusate si
instalarea unui antivirus/antimalware/antispyware gratuit (ex. AVG, AVAST etc.). De asemenea include rezolvare conflicte drivere, regiştrii, structura fişiere sistem, MBR, MFT,
FAT, NTFS regenerare şi/sau realocare sectoare BAD.

REZOLVARE CONFLICTE DRIVERE
Dezinstalare drivere incorecte, corupte sau invechite si instalare drivere actualizate. Include web searching si salvare drivere pe hard disk(HDD)/solid state drive(SSD).

INSTALARE SOFTWARE (per program)
Ex. MS Office, Yahoo Messenger, Google Chrome, MalwareBytes, Games, etc.

IMPORT MESAJE/SETĂRI
Import mesaje e-mail, address book, favorite, (re)configurare setari e-mail, IP, etc

ACTIVARE LICENȚĂ (OS)
INSTALARE SISTEM DE OPERARE
Instalare sistem de operare inclusiv repartitionare, formatare partitii, instalare drivere, activare, actualizare si instalare antivirus/antimalware/antispyware gratuit (ex. AVG,
AVAST etc.). Daca se doreste pastrare de date se adauga 10.00 RON (transfer de date HDD-HDD/HDD-SSD etc, care include si eliminarea fisierlor corupte sau virusate).

(RE)PARTIȚIONARE HDD/SSD
Pentru repartitonare cu pastrare de date se adauga 10.00 RON (transfer de date)

TRANSFER DATE (HDD - HDD/SSD - HDD/SSD - SSD/HDD - SSD etc)

30.00
20.00
10.00
30.00
10.00
40.00
20.00
20.00

SALVARE DATE (USB FLASH)
SALVARE DATE (CD/DVD)
Salvare date pe suport media (include cost suport media CD/DVD).Tariful se aplica pentru fiecare CD/DVD)

REPARAȚIE HDD (soft)
Reparatie structura fisiere, MBR, MFT, FAT, NTFS si/sau regenerare sectoare BAD

20.00
10.00
30.00

RECUPERARE DATE HDD
Recuperare date pierdute prin formatare, stergere, index corupt si/sau sectoare BAD. Include reparaţie MBR, MFT, FAT, NTFS regenerare/realocare sectoare BAD şi transfer date
HDD-HDD/SSD-HDD etc. Nu include salvare date pe suport media.

CD/DVD DRIVERE
Include web searching si salvare drivere pe suport media (CD/DVD). Nu include instalare.

150.00
20.00

ŞTERGERE/SCHIMBARE PAROLĂ (OS)

10.00

ŞTERGERE/SCHIMBARE PAROLĂ (BIOS)
ACTUALIZARE BIOS

50.00

Include cautare imagine ROM si configurare optiuni BIOS optime de lucru. Atentie! Se recomanda o diagnosticare completa inaintea actualizarii. Actualizarea BIOS-ului pe o
placa de baza defecta sau cu o componenta care se defecteaza in timpul actualizarii (ex. memorii sau sursa care cedeaza in timpul operatiei) poate cauza distrugerea placii de
baza in mod ireversibil. Aceasta operatiune se efectueaza la cererea clientulului doar daca clientul isi asuma acest risc.

30.00

INSTALARE COMPONENTĂ
Instalare/asamblare componentă (ex. hard disk, memorii etc.) inclusiv configurare setări și testare

10.00

ASAMBLARE LAPTOP
Instalare/înlocuire componente care necesita dezasamblare/asamblare laptop (ex. placa de baza, display etc.) inclusiv configurare setări si testare dacă este necesar.
Nu include preţul componentelor.

DIAGNOSTICARE COMPONENTĂ
Diagnosticare componente care nu necesita dezasamblare/asamblare laptop (ex. hard disk, memoria etc.). Tarif per componentă.

DIAGNOSTICARE LAPTOP
Prețul include manopera pentru dezasamblare/asamblare laptop si teste de anduranta daca este cazul

CURĂȚARE LAPTOP
Include curăţare contacte imperfecte/oxidate, coolere obturate de praf, aplicare spray contact şi pastă termoconductoare.

SUFLARE DE PRAF
Dezasamblare parțială și suflare de praf.

RECONDIȚIONARE VENTILATOR
Recondiționare ventilator carcasă, sursă, sau de la cooler pentru CPU/GPU/Chipset, etc. Include dezasamblare cooler/ventilator, curățare și ungere (per ventilator).

APLICARE PASTĂ TERMOCONDUCTOARE DESKTOP
Aplicare pastă termoconductoare CPU/GPU/Chipset.

30.00
20.00
20.00
70.00
30.00
20.00
20.00

APLICARE PASTĂ TERMOCONDUCTOARE LAPTOP
Aplicare pastă termoconductoare.

CURĂȚARE CONTACTE
Curățare contacte oxidate (memorii, sloturi placă de bază etc), inclusiv aplicare spray contact.

30.00
20.00

CURĂȚARE COMPLETĂ
Curățare completă de praf ce include recondiţionare ventilatoare (maxim 2), curăţare contacte sloturi placa de baza, placa video, memorii etc., inclusiv aplicare spray contact și
pastă termoconductoare.

DEPANARE UNITATE OPTICĂ
Depanare și testare unitate optică.

DEPANARE HARD DISK
Depanare placă logică hard disk. Nu include componente înlocuite pe placa logică. Nu include recuperare de date.

DEPANARE PLACĂ DE BAZĂ
Include depanare, teste de anduranță.

DEPANARE PLACĂ VIDEO
Include depanare, teste de anduranță 2D/3D.

DEPANARE SURSĂ (SERVER)
Depanare și testare sursă de alimentare brand. Ex. IBM, HP, COMPAQ, DELL, etc.

DEPANARE SURSĂ (BRAND)
Depanare și testare sursă de alimentare brand. Ex. IBM, HP, COMPAQ, DELL, etc

DEPANARE SURSĂ (250W+)
Depanare și testare sursă de alimentare simplă.

CONFIGURARE E-MAIL
Configurare casuta e-mail (POP3, IMAP etc)

DIAGNOSTICARE COMPONENTĂ
Ex: hard disk, memorie, placa video, unitate optica, sursă, etc. Exclude placa de bază şi/sau procesor (tarif per componentă).

DIAGNOSTICARE PLACĂ DE BAZĂ ȘI/SAU PROCESOR
DIAGNOSTICARE COMPLETĂ DESKTOP PC
Diagnosticare completă a componentelor inclusiv test de anduranţă (minim 2 ore)

DIAGNOSTICARE COMPLETĂ SERVER
Diagnosticare completă a componentelor inclusiv test de anduranţă (minim 2 ore)

TEST DE ANDURANȚĂ
Testare la maxim, a întregului echipament timp de 24 de ore.

DEPANARE CARCASĂ
Preţul NU include componente înlocuite. Ex. Buton pornire/reset, LED-uri, mufe USB, etc.

50.00
20.00
50.00
30.00
30.00
300.00
150.00
30.00
40.00
20.00
20.00
50.00
200.00
100.00
10.00

CABLE MANAGEMENT
Optimizare air-flow, aranjament/conectare cabluri/mufe SATA, IDE, alimentare, etc.

20.00

INSTALARE COMPONENTĂ
Instalare/asamblare componentă inclusiv instalare drivere, configurare și testare dacă este necesar (tarif per componentă).
Nu include instalare carcasă, placă de bază, procesor sau cooler procesor.

20.00

INSTALARE ȘI TESTARE ECHIPAMENTE PERIFERICE (SCANNER, IMPRIMANTĂ, WEBCAM ETC)
ASAMBLARE DESKTOP PC

20.00

Instalare/inlocuire/asamblare completă componente desktop PC: placa de bază, procesor, carcasă. Include cable management, aplicare pastă termoconductoare si teste.

BATERIE CMOS
Înlocuire baterie CMOS. Prețul NU include bateria şi reconfigurare setări BIOS.

MENTENANȚĂ PC/LAPTOP
Include curatare, verificare PC/Laptop, scanare virusi/malware, stergere fisiere temp/dmp, verificare hdd/ssd, defragmentare, optimizare OS etc.

MENTENANȚĂ IMPRIMANTĂ
Include curatarea/verificarea imprimantei Include teste listare.

RECONFIGURARE SISTEM DE OPERARE
Include setari ale sistemului de operare/optiuni utilizator/aplicatii

INSTALARE, CONFIGURARE SI TESTARE ROUTER WIRELESS
TAXĂ DE URGENȚĂ
Timp de interventie maxim 3 ore.

DEPLASARE LA SEDIUL CLIENTULUI (on site)
Deplasarea la sediul clientului [in oras(Timisoara)]. * In afara orasului (0 RON + 5 RON/km)

50.00
20.00
30.00
50.00
20.00
30.00
150.00
0.00

