Prisliste gyldig fra 01.01.2018

Alle priser en inklusive 25% moms

Hvis intet andet er nævnt er priserne fastpris per opgave

Opgave

Beskrivelse

Reparationscheck/
fejlfinding

Vi undersøger din hardware for fejl og oplyser dig om reparationspris.
Hvis der bestilles en reparation på baggrund af fejlfindingen betales der
kun for selve reparationen.

Fuld installation af
operativ system
(styresystem)
Lille installation af operativ
system (styresystem)

Virus & Malware fjernelse

Almindelig rens

Flytning af data/backup

Indeholder fuld opdatering af OS og driver filer, aktivering af OS,
installation af Adobe Reader, Adobe flash player, Google Chrome, Picasa,
Java samt antivirus program.
Derudover installeres yderligere et program efter kundens ønske f.eks.
Microsoft Office.1
Kun ved hjælp af geninstallations medier hvis de findes enten i form af
cd/dvd skiver eller som genskabelses partition på din Computers
harddrev. Windows aktiveres.
Der installeres ikke yderligere programmer og/eller opdateringer.
Din PC undersøges og evt. virus fjernes manuelt.
Din PC scannes derefter med min. tre forskellige antivirusprogrammer.2
Der scannes yderlige for spyware/malware med min. tre forskellige
programmer.
Windows optimeres herefter og der ryddes op i registrerings-databasen,
Windows start-op opsætning og dine internet browsere undersøges for
rester af uønskede søgemaskiner og andre tilføjelsesprogrammer.
Afslutningsvis laves en Windows filoprydning og harddisken
defragmenteres.
Din PC scannes for virus og uønskede programmer med min. to forskellige
programmer. Herefter ryddes der op i registrerings-databasen, Windows
start-op opsætning og dine internet browsere undersøges for rester af
uønskede søgemaskiner og andre tilføjelsesprogrammer.
Afslutningsvis laves en Windows filoprydning og harddisken
defragmenteres.
Data udlæses fra eksisterende PC og gemmes på ekstern harddisk.
Data kan herefter indlæses på ny PC.
Inkluderer opsætning af e-mail konti og overførsel af e-mail til ny PC.3

Pris i DKK
399,00

800,00

400,00

1.000,00

600,00

600,00

Værkstedets timepris

Time pris på almindelige værksteds-opgaver.
Der betales per time og minimum for 30 minutter.

600,00

Software installation

Installation af softwarepakker f.eks. Microsoft Office, Adobe Photoshop
og lignende

400,00

Ud-kørende support

Vi hjælper dig på din adresse.
Der betales per time og minimum for en time plus eventuel kørsel.4

750,00

Fjernsupport

Undervisning
Kørsel

1

Denne support ydes per telefon eller ved hjælp af et fjernsupport
program, der installeres på din PC. Vi kan herefter overtage styringen af
din PC, og dermed rette evt. fejl.
Kan fejlene ikke rettes indenfor 15-20 minutter, anbefales det, at du
bringer din PC ind til reparation på værkstedet.
Fjernsupport kan købes i webshoppen.
Undervisning pris per time.
Pris for undervisning af længere varighed for grupper op til 6 personer på
forespørgsel.
Kørsel beregnes som distancen fra butikken til din adresse og retur.
Der betales per kilometer og der rundes op til nærmeste hele kilometer
antal.

Det forudsættes at kunden enten har installations medier og licenser eller køber det i butikken
Scanning af virus inficerede systemer kan tage op til 24 timer per scanning
3 Dette gælder ikke for e-mail der ligger på eksterne servere som f.eks. Hotmail, Gmail og Yahoo konti
4 Kørsel udover 15 km tur/retur betales med kr. 4,00 per km inklusive moms
2

250,00

600,00
4,00

