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A. Usługi w punkcie Serwisowym 

# Usługa Cena Opis/ Uwagi 

1 Podstawowa diagnoza sprzętu elektronicznego, 
komputerowego 50.00 zł Opłata nie jest pobierana w przypadku realizacji naprawy 

diagnozowanego urządzenia w naszym serwisie. 

2 

Instalacja systemu Windows, Reinstalacja systemu 
Windows -  wszystkie wersje - bez zachowania danych 
klienta , wraz z kompleksową instalacją najnowszych 
sterowników oraz dodatkowego oprogramowania 
wyznaczonego przez klienta 

110.00 zł Klient we własnym zakresie zabezpiecza bądź zgrywa 
dane. 

3 

Instalacja systemu Windows, Reinstalacja systemu 
Windows -  wszystkie wersje - z zachowaniem danych 
klienta , wraz z kompleksową instalacją najnowszych 
sterowników oraz dodatkowego oprogramowania 
wyznaczonego przez klienta 

160.00 zł 
Zgrywanie oraz archiwizowanie danych użytkownika 

pozostaje po stronie serwisu, 

4 
Kompleksowa konserwacja sprzętu komputerowego: 
czyszczenie podzespołów z kurzu i brudu 80.00 zł Komputer stacjonarny/ Laptop/ netbook 

5 
Kompleksowa konserwacja sprzętu komputerowego: 
czyszczenie podzespołów z kurzu i brudu oraz wymiana 
past termoprzewodzących 

120.00 zł Komputer stacjonarny/ Laptop/ netbook 

6 Optymalizacja pracy systemu Windows 50.00 zł 
Szereg działań mających na celu usprawnienie i 

przyśpieszenie  pracy komputera. 

7 
Usuwanie niechcianego oprogramowania, usuwanie 
wirusów, usuwanie reklam 100.00 zł  

8 Podłączanie i konfiguracja urządzeń peryferyjnych 50.00 zł  
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9 Montaż części komputerowych  20.00 zł - 70.00 zł Komputer stacjonarny/ Laptop 

10 Wymiana matrycy (ekranu) w laptopie 80.00 zł - 100.00 zł + koszt matrycy 

11 Wymiana klawiatury w laptopie 50.00 zł - 70.00 zł + koszt klawiatury 

12 Wymiana zawiasów w laptopie 40.00 zł - 100.00 zł + koszt zawiasów 

13 Wymiana układu chłodzenia  40.00 zł - 80.00 zł + koszt układu 

14 Wymiana gniazda zasilania w laptopie 120.00 zł  

15 
Konfiguracja oraz prace konserwacyjne prowadzone na 
dysku twardym 30.00 zł  

16 Instalacja sterowników (Pakiet) 40.00 zł Pakiet najnowszych sterowników 

17 Konfiguracja urządzeń sieciowych 70.00 zł  
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B. Usługi mobilne 

# Usługa Cena Opis/ Uwagi 

1 Dojazd do klienta na terenie Krakowa 40.00 zł  

2 Dojazd do klienta na terenie okolic Krakowa ( +20km ) 60.00 zł  

 

 

Nasz punkt serwisowy: 
 
PCIDEA Serwis Komputerowy 
Ul. Narzymskiego 9 
31-463 Kraków 
 
tel. 12 333 72 12  
@. biuro@pcidea.pl 
www.pcidea.pl 
 
W razie pytań, zapraszamy do kontaktu! 
 

  

 


