Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών PC aid
Ενδεικτικός
Περιγραφή Υπηρεσίας
1. Υποστήριξη &
Επισκευή Ηλεκτρονικών

Αφαίρεση κακόβουλου λογισμικού (ιός, trojan,
spyware, malware, προβληματική εκκίνηση )

Υπολογιστών και laptop
Back up αρχείων

Εγκατάσταση ADSL (Router+ wireless)
Σύνδεση-Εγκατάσταση περιφερειακών
(εκτυπωτών , scanner, πολυμηχανημάτων)
Δημιουργία τοπικού δικτύου υπολογιστών και
περιφερειακών
Ρύθμιση email
Ρύθμιση email client

χρόνος

Κόστος

1 - 2 ώρες

1 - 3 ώρες

1 ώρα

15€/ώρα
(χρέωση

1 - 2 ώρες

επίσκεψης και
πρώτης ώρας
35€)

2 ώρες

1 ώρα

Service
Επιδιόρθωση άλλων βλαβών

2. Format

Διαμόρφωση σκληρού δίσκου - εγκαστάσταση

3. Επισκευή hardware

Σκληρός Δίσκος

*

50 €

Υπερθέρμανση Laptop

*

50 €

Χαλασμένο πληκτρολόγιο

*

15 €

Θορυβώδης λειτουργία

*

50 €

Βλάβη στο τροφοδότικο

*

50 €

Laptop & Netbook

windows & drivers)

1 - 3 ώρες

35€ - 50 €

* η επισκευή hardware laptop και netbook γίνεται στα εργαστήρια μας
και ο χρόνος επισκευής εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης των απαραίτητων
ανταλλακτικών

4. Έρευνα Αγοράς

παρουσίαση αγοράς

1

15 €

+ παραγγελία εξοπλισμού

1

+5 €

1–2

+20 €

+ εγκατάσταση εξοπλισμού
έλεγχος και στήσιμο Η/Υ – εγκατάσταση drivers

5. Αναβαθμιση Η/Υ

2–3

Desktop
(RAM CPU Motherboard HDD DVD PSU )

35 €

15 €
1–2

+10 € για
κάθε επιπλέον
hardware

Laptop
(RAM HDD)

15 €
1

+10 € για
κάθε επιπλέον
hardware

Laptop
(DVD/BD )

*

15€ - 20€

* η επισκευή hardware laptop και netbook γίνεται στα εργαστήρια μας και ο χρόνος
επισκευής εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης των απαραίτητων ανταλλακτικών

6. Άλλες Υπηρεσίες

Home Theater PC

2–3

100

Η Pc Aid εκτιμά και σας ενημερώνει για το κόστος επισκευής του υπολογιστή σας δωρεάν.
Συμπληρώστε τη φόρμα αποστολής και στείλτε τον υπολογιστή σας στα εργαστήριά μας και εμείς σας παρέχουμε χωρίς
καμία δέσμευσή σας

δωρεάν εκτίμηση του κόστους και του χρόνου επισκευής

Στη συνέχεια εφόσον το επιθυμείτε και μόνο μετά από νέα ρητή συμφωνία αναλαμβάνουμε
την επισκευή του εξοπλισμού.
Η εκτίμηση κόστους και χρόνου επισκευής γίνεται εντός 48 ώρου από την παραλαβή του εξοπλισμού.
Το κόστος αποστολής και επιστροφής του εξοπλισμού επιβαρύνει τον πελάτη.
Εάν επιθυμείτε να επωφελειθείτε της δωρεάν εκτίμησης του κόστους και του χρόνου επισκευής
του Η/Υ σας επικοινωνήστε μαζί μας.

Επωφεληθείτε της Πολιτικής Πολλαπλών Υπηρεσιών σε μία μόνο επίσκεψη του τεχνικού μας, και

εξοικονομήστε το 50% της χρέωσης για τις πρόσθετες υπηρεσίες!
Σε κάθε επίσκεψη του τεχνικού μας ή κατά την επισκευή του Η/Υ σας στα εργαστήριά μας, χρεώνουμε μόνο
τη βασική υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης, ενώ για κάθε άλλη υπηρεσία -με κόστος μικρότερο ή ίσο της
βασικής- πληρώνετε μόνο στη μισή τιμή.
Η Πολιτική Πολλαπλών Υπηρεσιών ισχύει για τις υπηρεσίες με πάγια χρέωση
(υπηρεσίες υπ’ αριθμόν 2-6 του τιμοκαταλόγου)

Στις παραπάνω χρεώσεις συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.24%
Δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών.

Ελάχιστη χρέωση για κάθε onsite (στο χώρο σας) επίσκεψη είναι 1 ώρα ( 35 ευρώ )
και στη συνέχεια ο χρόνος χρέωσης υπολογίζεται ανά 1 ώρα 15 ευρώ.

www.pcaid.gr

