Kompiuterių priežiūros ir remonto darbų kainoraštis
Paslauga

Nustatytas periodinės kompiuterinės įrangos techninės
priežiūros minimalus mokestis (nurodytas mokestis už vieną
kompiuterį; mokesčio dydis priklauso nuo kompiuterių,
kuriems užsakoma paslauga, skaičiaus)

Kompiuterinės darbo vietos prijungimas prie esamo vietinio
tinklo bei konfigūracija (be tinklo įrangos ir papildomų
medžiagų)
Tik Windows operacinės sistemos diegimas su duomenų
išsaugojimu*
Tik Windows operacinės sistemos diegimas be duomenų
išsaugojimo*
Antivirusinės programos diegimas (be programinės įrangos
kainos)

Kiekis

Kaina

1 kompiuteriui

11,50 €/mėn.

2
kompiuteriams
3
kompiuteriams
4
kompiuteriams
5 ir daugiau
kompiuterių

10 €/mėn.
8,50 €/mėn.
7 €/mėn.
6 €mėn.

1 vnt.

12 €

1 vnt.

26 €

1 vnt.

20 €

1 vnt.

10 €

Spausdintuvo, skenerio programinės įrangos diegimas

1 vnt.

10 €

Kompiuterinės įrangos tvarkyklių (Drivers) diegimas

1 kompiuteriui

6€

Kompiuterinių virusų naikinimo darbai

1 kompiuteriui

18 €

Operacinės sistemos valymo darbai

1 vnt.

10 €

Kompiuterinės/programinės įrangos gedimo nustatymas

1 vnt.

6€

Tikslus pagrindinių plokščių gedimo nustatymas

1 vnt.

21 €

Kompiuterinėje įrangoje esančių duomenų išsaugojimas

1 vnt.

6€

Stalinio kompiuterio surinkimo darbai

1 vnt.

10 €

Nešiojamojo kompiuterio ardymas ir surinkimas

1 vnt.

12 €

Kompiuterinėje įrangoje susikaupusių dulkių valymas,
termopastos keitimas (valant nešiojamuosius kompiuterius,
papildomai taikomas kompiuterio ardymo ir surinkimo
mokestis)

1 vnt.

6€

Kompiuterio pagrindinės plokštės remonto darbai

1 vnt.

Nešiojamojo kompiuterio maitinimo lizdo remonto darbai

1 vnt.

Nešiojamojo kompiuterio ekranas ir jo keitimo darbai
(suteikiama 6 mėn. garantija)
Vaizdo lusto keitimas (priklausomai nuo lusto; suteikiama 6
mėn. garantija)

nuo
75 €
nuo
30 €

1 vnt.

nuo 70 €

1 vnt.

nuo 29 €

Kompiuterio monitoriaus remontas (priklausomai nuo
gedimo; suteikiama 6 mėn. garantija)

1 vnt.

nuo 29 €

Kompiuterinės įrangos paruošimas darbui

1 vnt.

10 €

Kitos, nepaminėtos kompiuterinės įrangos konfigūracijos
darbai be medžiagų*

1 val.**

16 €

TV tinklo rozetės montavimo darbai

1 vnt.

6€

Internetinio tinklo rozetės montavimo darbai

1 vnt.

6€

Meistro iškvietimas
Klaipėdoje, Kretingoje, Palangoje ir Gargžduose
Meistro iškvietimas
Klaipėdos, Kretingos, Palangos ir Gargždų regionuose

9*** €
11,50 €

Skubus aptarnavimas****

25 €/mėn.

Belaidžiai maršrutizatoriai
Įranga
Belaidis maršrutizatorius MikroTik 952
(Rekomenduojama tik su šviesolaidiniu internetu iki 100 Mbps
spartos)

Belaidis maršrutizatorius MikroTik D52G*****
(Rekomenduojama tik su išmaniuoju internetu)

Belaidis maršrutizatorius MikroTik RBD53iG
(Rekomenduojama tik su išmaniuoju internetu didesnio
ploto patalpose)

Pardavimo
kaina

Nuomos
kaina

59 €

2,50 €/mėn.

79 €

2,90 €/mėn.

119 €

4,50 €/mėn.

* legalią programinę įrangą pristato vartotojas.
** Darbo laikas apvalinamas pusvalandžio tikslumu.
*** Skubaus iškvietimo atveju (atvykimas per 1 val.) klientas papildomai moka 10,00 Eur (skubus
atvykimas negalimas Kaune ir Panevėžyje).
**** Atvykimas per 2 val., gedimų šalinimas: nuo 9 iki 18 val. – per 4 valandas, nuo 18 iki 9 val. –
per 8 valandas. Meistro iškvietimas nemokamas.
*****Sudarius išmaniojo interneto sutartį bent 3 mėn. trumpiausiam naudojimosi paslauga
laikotarpiui, suteikiama panaudai visam sutarties galiojimo laikotarpiui

Paslaugos teikiamos Klaipėdoje, Kretingoje, Palangoje, Gargžduose ir Klaipėdos regione.

