
  

KLIENCI INDYWIDUALNI: CENNIK (ceny brutto) 

    

Wspó pracujemy z najta szymi kana ami dystrybucji sprz tu w kraju. Dok adamy wszelkich stara , by zaspokoi  

potrzeby ka dego z naszych klientów, dobieraj c najlepszy sprz t komputerowy w najbardziej atrakcyjnych cenach. 

Firma ShareMaxIT stosuje równie  upusty cenowe w zale no ci od wykupionych us ug. 

    

 

  

    

1. Instalacja systemu operacyjnego Windows (wszystkie - 95, 98, Milleium, XP, Vista, 7) 70 z  

2. Odtworzenie danych 25 z  

3. Instalacja systemu operacyjnego Linux 90 z  

4. Instalacja oprogramowania Office (97, 2000, XP, 2007) 20 z  / prog 

5. Instalacja oprogramowania klienta 25 z  / prog 

6. Formatowanie dysku 15 z  

7. Konserwacja systemu operacyjnego (defragmentator danych, rejest, ScanDisc) 40 z  

8. Instalacja oprogramowania dla urz dzenia peryferyjnrgo 20 z  / urz dz 

9. Aktualizacja BIOS-u 50 z  

10. Archiwizacja danych: 
 

          a) CD/DVD 10 z  

          b) dysk zewnetrzny 20 z  

          c) pamiec przenosna 10 z  

11.Backup danych dzienny/tygodniowy/miesi czny 100 z   

12.Usuniecie wirusow i programow spyware 50 z  

13.Aktualizacja systemu operacyjnego 20 z  

14. Instalacja\Aktualizacja programu antywirusowego 15 z  

15. Instalacja\Aktualizacja oprogramowania klienta 25  / prog 

16. Instalacja\Aktualizacja sterownika 15 z  

17. Deinstalacja oprogramowania 15 z  

18. Przygotowanie komputera do pracy w sieci 20 z  

19. Diagnoza i usuni cie awarii 30 z  - 70 z  

20. Partycjonowanie dysku 20 z  

21. Zmiana wielko ci partycji bez utraty danych 25 z  

22. Bezpieczne surfowanie (ochrona dzieci przed niecenzuralnymi tre ciami w internecie 15 z  

23. Instalacja \ aktualizacja mapy GPS 50 z  

  

 

 

 

  



 

  

    

1. Wymiana podzespo u komputerowego: 
 

          a) p yta g ówna 50 z  

          b) zasilacz 25 z  

          c) dysk twardy 20 z  

          d) nap d optyczny 20 z  

          e) pami  RAM 20 z  

          f) processor 50 z  

          g) ch odzenie 30 z  

          h) karty rozszerze  (grafika, sieciowa, tv, dvb) 20 z  / karta 

2. Instalacja urz dzenia peryferyjnego: 
 

          a) skaner 20 z  

          b) drukarka lokalna\sieciowa 30 z  

3. Z enie komputera z podzespo ów klienta lub naszych 100 z  

4. Diagnoza uszkodzenia sprz tu 60 z  

5. Konswerwacja komputera PC (czyszczenie wn trza komputera, czyszczenia nap dów CD/DVD) 40 z  

    

 

  

    

1. Instalacja serwera 2000/2003 (serwer plików, www) 100 - 400 z  

2. Instalacja serwera Linux ( www, samba, mail, dns, dhcp, proxy) 150 - 450 z  

3. Audyt bezpiecze stwa 50 z  

    

 

  

    

Dojazd na terenie Rybnika 10 z  

Dojazd poza teren Rybnika 1,2 z /km 

    

 

Aktualny cennik znajduje si  równie  na naszej stronie internetowej: 

WWW.SHAREMAXIT.PL 


