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Komputery desktop 1  
 

 

 
Modernizacja sprzętu 
 

Montaż pamięci RAM 50 - 100zł 

Cena usługi obejmuje montaż pamięci RAM, konfigurację parametrów pamięci w BIOSie płyty głównej, uruchomienie komputera oraz test stabilności/poprawności 
działania. Usługa dotyczy komputerów stacjonarnych PC i notebooków.  

Montaż procesora 80 zł + pasta termo 20zł 

Cena usługi obejmuje montaż procesora, konfigurację parametrów w BIOSie płyty głównej, uruchomienie komputera oraz test stabilności/poprawności 
działania. Usługa dotyczy komputerów stacjonarnych PC.  

Montaż zasilacza 70 zł 

Cena usługi obejmuje montaż zasilacza, poupinanie okablowania, uruchomienie komputera oraz test stabilności/poprawności działania. Usługa dotyczy komputerów  
stacjonarnych PC.  

Montaż karty rozszerzeń 70 zł 
Cena usługi obejmuje montaż karty rozszerzeń takich jak karty graficzne, karty dźwiękowe, wraz z konfiguracją i testem działania kart. Usługa dotyczy komputerów 
stacjonarnych PC 
  

Montaż napędu optycznego 50 zł 

Cena usługi obejmuje montaż napędu optycznego, uruchomienie komputera oraz test stabilności/poprawności działania. Usługa dotyczy komputerów stacjonarnych 
PC i notebooków.  

Montaż HDD wraz z założeniem partycji 100zł  

Cena usługi obejmuje montaż dysku twardego, założenie partycji, uruchomienie komputera oraz test stabilności/poprawności działania. Usługa dotyczy komputerów 
stacjonarnych PC i notebooków.  

Montaż płyty głównej 150 zł 

Cena usługi obejmuje montaż płyty głównej, konfigurację BIOSu płyty głównej, uruchomienie komputera oraz test stabilności/poprawności działania. Usługa dotyczy 
komputerów stacjonarnych PC.  



Konserwacja sprzętu 
 
Konserwacja komputera PC                 180zł 
Cena usługi obejmuje wymianę pasty chłodzącej procesora, kontrolę systemów chłodzących czyszczenie całości komputera za pomocą 
kompresora                                                                                                       
 
 
Naprawy i montaż 
 

Diagnostyka zestawu PC 150 zł 

Cena usługi obejmuje zdiagnozowanie problemu i wycenę jego usunięcia wraz z robocizną. Koszt diagnostyki wlicza się w robociznę. 

Naprawa zestawu komputerowego PC Express                                    Stawka x2 
 
Cena usługi obejmuje naprawę komputera stacjonarnego PC w ciągu 48 godzin (opłata dot. jedynie przyspieszenia czasu naprawy, nie zawiera ceny 

ewentualnych części itp. oraz samej usługi) 
 
Montaż zestawu komputerowego PC   150 zł – 250 zł 
 
Cena usługi obejmuje montaż komputera stacjonarnego PC z komponentów zakupionych przez klienta. Po montażu wykonywane są testy 

stabilności/poprawności działania. 
 
Montaż zestawu komputerowego PC wraz z instalacją systemu operacyjnego Windows 300 zł 

Cena usługi obejmuje montaż komputera stacjonarnego PC z komponentów zakupionych przez klienta wraz z instalacją i konfiguracją systemu 
operacyjnego Windows. Po montażu wykonywane są testy stabilności/poprawności działania.  

Nieuzasadniona reklamacja gwarancyjna 50 zł 
 
Cena nie obejmuje kosztów przesyłki zwrotnej. Do kosztu nieuzasadnionej reklamacji są doliczane koszty spedycyjne. W przypadku gdy serwis 

producenta obciąża SL Computer wyższym kosztem, refakturowany jest koszt wyższy. 

 

Obsługa gwarancji producenta w imieniu klienta. 150 zł 
W przypadku, kiedy naprawa gwarancyjna jest realizowana w systemie door to door a klient 
prosi o wykonanie usługi serwis firmy SL Comuter (usługa pośrednictwa).   

 
Gwarancja za wykonaną usługę 30 dni, dla komponentów wg okresu gwarancji dla danego komponentu. 
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Notebooki 
 
Modernizacja sprzętu 

 

(NB) Montaż pamięci RAM                                                                                                                        70 zł – 150 zł cena zależna od stopnia trudności 
 
Cena usługi obejmuje montaż pamięci RAM, konfigurację parametrów pamięci w BIOSie płyty głównej, uruchomienie komputera oraz test 

stabilności/poprawności działania. 

 

Konserwacja sprzętu 
  

(NB) Kompleksowe czyszczenie notebooka 200 zł 
Cena usługi obejmuje czyszczenie całości komputer (z zewnątrz i wewnątrz) za pomocą kompresora oraz z użyciem specjalistycznych środków chemicznych i 
wymianę past termo oraz termopadów. 

 

 

 

Naprawy  
(NB) Diagnostyka notebook-a 150 zł 
Cena usługi obejmuje zdiagnozowanie problemu i wycenę jego usunięcia wraz z robocizną. Koszt diagnostyki wlicza się w robociznę. 

(NB) Naprawa notebook-a wycena 
 
Kwota usługi jest ustalana indywidualnie dla każdej naprawy. Cena nie obejmuje kosztów transportu .  
 

(NB) Naprawa notebook-a Express 185 zł 
Naprawa expresowa do 48h. Cena ta jest doliczana dodatkowo do ceny usługi i transportu.  
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Serwis oprogramowania  

  

Instalacja systemów Windows                                         200 zł 
 
Cena usługi obejmuje instalację i konfigurację systemu operacyjnego Windows. Po instalacji wykonywane są testy stabilności/poprawności działania. Usługa 

dotyczy komputerów stacjonarnych PC i notebooków. 
   
Instalacja systemów Windows wraz z wyszukaniem sterowników (windows 7)    300 zł 
 
Cena usługi obejmuje instalację i konfigurację systemu operacyjnego Windows i dotyczy głównie notebooków w przypadku gdy producent notebooka nie udostępnia 
sterowników do danego systemu. Po instalacji wykonywane są testy stabilności/poprawności działania. 
  
Instalacja pakietu Office 100 zł 

Cena usługi obejmuje instalację pakietu MS Office. Usługa dotyczy komputerów stacjonarnych PC i notebooków. 

Aktualizacja BIOS 100 zł 
Cena usługi obejmuje upgrade BIOSu płyt głównych, kart graficznych, napędów optycznych.  

Archiwizacja danych         150 zł / 1h 
 
Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę. Usługa dotyczy komputerów stacjonarnych PC i notebooków. 
 
Skanowanie Antywirusowe 200 zł 
 
Cena usługi obejmuje dokładne skanowanie systemu operacyjnego pod kątem wirusów. Usługa dotyczy komputerów stacjonarnych PC i notebooków. 
 
 
Usługi specjalne  
 
NAPRAWA EKSPRESOWA +100% STAWKI PODSTAWOWEJ 
 
1. Odzyskanie danych – WYCENA 
2. Odzyskanie/usunięcie hasła w systemach windows                              200zł  

3. Podstawowa stawka serwisowa                       150 zł/h  

       Dojazd do klienta na terenie Olsztyna                                  30zł (3zł za 1km po za Olsztynem, liczone w obydwie strony.)   


