
Dojazd do klienta Gdynia, Rumia, 
Suchy Dwór, Kosakowo, 
Pierwoszyno

darmowy 

Dojazd do klienta Sopot, Gdańsk 40 zł

Diagnoza w serwisie darmowa

Diagnoza u klienta 40 zł

Rodzaj usługi Czas usługi Opis Cena za godzinę lub za usługę

Instalacja systemu operacyjnego z 
przywróceniem danych

dzień roboczy Instalacja systemu operacyjnego wraz z instalacją 
sterowników oraz podstawowych programów 
użytkowych

180,00 zł

Instalacja systemu operacyjnego dzień roboczy Instalacja systemu operacyjnego wraz z instalacją 
sterowników oraz podstawowych programów 
użytkowych

120,00 zł

Optymalizacja komputera dzień roboczy Przyśpieszenie pracy komputera bez reinstalacji 
systemu oraz utraty danych

80,00 zł

Usuwanie wirusów dzień roboczy Usunięcie zagrożenia spowodowanego wirusami z 
komputera

90,00 zł

Bezpieczeństwo dzieci dzień roboczy Usługa polega na zapewnieniu bezpieczeństwa 
Państwa dzieci przed wulgaryzmami, przemocą 
oraz pornografią w sieci

80,00 zł

Instalacja urządzeń zewnętrznych dzień roboczy Instalacja oraz konfiguracja zewnętrznych 
urządzeń takich jak na przykład drukarki, rzutniki, 
skanery

90,00 zł pierwsza godzina                           
60,00 zł każda kolejna

Odzyskiwanie utraconych danych do 5 dni roboczych Odzyskamy utracone dane, zdjęcia, ważne 
dokumenty z Twojego komputera, karty pamięci, 
uszkodzonego dysku . 

80,00 zł                                                             
Uwaga. Usługa odzyskania danych ma na celu 
zdiagnozować szansę na uratowanie utraconych 
danych. Możliwość i wycena usługi odzyskania 
danych będzie ustalana indywidualnie po 
dokładnej diagnozie                                                                 

Pomoc w obsłudze komputerów dzień roboczy Przekazanie wiedzy jak poruszać się po 
systemach operacyjnych, korzystać z internetu, 
obsługi podstawowych programów

90,00 zł pierwsza godzina                           
60,00 zł każda kolejna

Rodzaj usługi Czas usługi Opis Cena za godzinę lub za usługę

Wymiana matrycy dzień roboczy Usługa wymiany uszkodzonej matrycy 80,00 zł + koszty matrycy

Wymiana gniazda USB dzień roboczy Usługa wymiany uszkodzonego gniazda USB 80,00 zł

Wymiana wtyczki zasilania dzień roboczy Usługa wymiany uszkodzonego gniazda zasilania 120,00 zł

Czyszczenie i konserwacja dzień roboczy Usługa polega na wyczyszczeniu z kurzu wnętrza 
laptopa oraz wymiany past termoprzewodzących 
na procesorze

60,00 zł

Naprawa płyty głównej dzień roboczy Usługa polega na naprawie uszkodzonych 
fragmentów płyty głównej laptopa

Wycena po diagnozie

Wymiana baterii dzień roboczy Usługa polega na wymianie uszkodzonej baterii na 
nową

Przy zakupie baterii wymiana w cenie

Odzyskiwanie utraconych danych dzień roboczy Odzyskamy utracone dane, zdjęcia, ważne 
dokumenty z Twojego komputera, karty pamięci, 
uszkodzonego dysku . 

80,00 zł                                                             
Uwaga. Usługa odzyskania danych ma na celu 
zdiagnozować szansę na uratowanie utraconych 
danych. Możliwość i wycena usługi odzyskania 
danych będzie ustalana indywidualnie po 
dokładnej diagnozie                                                                 

Wymiana klawiatury Wymiana klawiatury w laptopie 60 zł + koszty klawiatury

Rodzaj usługi Czas usługi Opis Cena za godzinę lub za usługę

Wymiana obudowy dzień roboczy Usługa polega na wymianie uszkodzonej obudowy 
komputera

40,00 zł

Wymiana procesora dzień roboczy Usługa polega na wymianie procesora, nałożeniu 
odpowiedniej pasty niezbędnej do prawidłowego 
funkcjonowania 

60,00 zł

Cennik podstawowych usług dla domu

Cennik napraw laptopów

Cennik dojazdu i diagnozy

Cennik napraw komputerów

Wykonujemy dodatkowo wiele innych usług, które nie zostały wymienione w 
cenniku. Prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny w celu otrzymania 
dodatkowych informacji

NETSERVICE Usługi Informatyczne
serwis@netservice.com.pl
tel. 58 743 55 55 
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Wymiana / dołożenie kości pamięci 
RAM

dzień roboczy Usługa polega na wymianie lub dołożeniu pamięci 
RAM aby komputer szybciej pracował

30,00 zł

Wymiana Karty graficznej dzień roboczy Usługa polega na wymianie raz instalacji 
niezbędnego oprogramowania do prawidłowej 
pracy karty graficznej

50,00 zł

Wymiana karty dźwiękowej dzień roboczy Usługa polega na wymianie raz instalacji 
niezbędnego oprogramowania do prawidłowej 
pracy karty dźwiękowej

40,00 zł

Wymiana zasilacza dzień roboczy Usługa polega na wymianie uszkodzonego bądź 
zbyt słabego zasilacza komputera

40,00 zł

Czyszczenie oraz konserwacja 
komputera

dzień roboczy Usługa polega na wyczyszczeniu z kurzu wnętrza 
komputera oraz wymiany past 
termoprzewodzących na procesorze

50,00 zł

Rodzaj usługi Czas usługi Opis Cena za godzinę lub za usługę

Konfiguracja routera dzień roboczy Usługa polega na niezbędnej konfiguracji routera 
do prawidłowego działania internetu 

80 - 140 zł 

Konfiguracja urządzeń działających 
w sieci

dzień roboczy Usługa polega na konfiguracji między innymi 
drukarek, skanerów, które mają działać w sieci

90,00 zł pierwsza godzina
60,00 zł każda kolejna

Projektowanie oraz konfiguracja sieci dzień roboczy Usługa polega na projektowaniu oraz położeniu 
przewodów sieciowych aby zapewnić działanie 
internetu 

90,00 zł pierwsza godzina
60,00 zł każda kolejna

Montaż anteny wzmacniającej sygnał 
sieci bezprzewodowej

dzień roboczy Usługa polega na montażu oraz konfiguracji 
anteny, która ma za zadanie wzmocnienie sygnału 
sieci bezprzewodowej

80 - 140 zł 

Sieci komputerowe
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