atk, hinnasto:
Perushuolto kuljetuksineen

90 €

sisältää:
-

koneen tarkistus & fyysinen puhdistus
ohjelmistojen päivitys
virustarkistus & mahdollisten virusten poisto
mahdollisten fyysisten vikojen kirjaamisen ja korjausehdotuksen
kuljetuskustannukset edestakaisin

Perushuolto kuljetuksineen + ulkoinen kiintolevy (Buffalo Drivestation 2Tt 150 €), johon
tiedostot varmuuskopioitu
220 €

sisältää:
-

em. perushuollon sisältämät kohdat
2 teratavun kokoisen ulkoisen kiintolevyn, johon varmuuskopioitu asiakkaan koneesta
kaikki tiedostot (kuvat, musiikki, elokuvat, tekstitiedostot yms.) asiakkaan toiveiden
mukaisesti

Uuden koneen asennus kuljetuksineen

160 €

sisältää:
-

laiteasennuksen irrallisista komponenteista
käyttöjärjestelmän asennuksen käyttäjän toiveiden mukaan
käyttöjärjestelmän päivityksen
virustorjunnan asennuksen
mahdollisten lisäohjelmistojen asennus
kuljetuskustannukset edestakaisin

Tiedostojen varmuuskopiointi dvd-levyille

60 € + 1,50 € / levy

sisältää:
-

asiakkaan tiedostojen varmuuskopiointi dvd-levyille asiakkaan toiveiden mukaisesti
kuljetuskustannukset edestakaisin

Vianetsintä kuljetuksineen

60 €

sisältää:
-

tietokoneen vian kartoitus & korjausehdotus
kuljetuskustannukset edestakaisin

kiirelisä: +50 € (laite heti saavuttuaan työn alle), +15 € (laite työn alle 24 h sisällä
saapumisesta)

hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Kumppaniksi ry, atk
työvalmentaja Esa Jääskeläinen
p. 044 7100 340
Vienankatu 5 – 7
87100 Kajaani

atk, hinnasto:
Perushuolto, ei kuljetusta

50 €

sisältää:
-

koneen tarkistus & fyysinen puhdistus
ohjelmistojen päivitys
virustarkistus & mahdollisten virusten poisto
mahdollisten fyysisten vikojen kirjaamisen ja korjausehdotuksen

Perushuolto ilman kuljetusta + ulkoinen kiintolevy (Buffalo Drivestation 2Tt 150 €), johon
tiedostot varmuuskopioitu
180 €

sisältää:
-

em. perushuollon sisältämät kohdat
2 teratavun kokoisen ulkoisen kiintolevyn, johon varmuuskopioitu asiakkaan koneesta
kaikki tiedostot (kuvat, musiikki, elokuvat, tekstitiedostot yms.) asiakkaan toiveiden
mukaisesti

Uuden koneen asennus, ei kuljetusta

120 €

sisältää:
-

laiteasennuksen irrallisista komponenteista
käyttöjärjestelmän asennuksen käyttäjän toiveiden mukaan
käyttöjärjestelmän päivityksen
virustorjunnan asennuksen
mahdollisten lisäohjelmistojen asennus

Tiedostojen varmuuskopiointi dvd-levyille

20 € + 1,50 € / levy

sisältää:
-

asiakkaan tiedostojen varmuuskopiointi dvd-levyille asiakkaan toiveiden mukaisesti

Vianetsintä, ei kuljetusta

20 €

sisältää:
-

tietokoneen vian kartoitus & korjausehdotus

kiirelisä: +50 € (laite heti työn alle), +15 € (laite työn alle 24 h sisällä)

hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Kumppaniksi ry, atk
työvalmentaja Esa Jääskeläinen
p. 044 7100 340
Vienankatu 5 – 7
87100 Kajaani

