
                                                                              

                                                                                                                    CCCEEENNNNNNIIIKKK   
 
 
 
SPRZEDAŻ 
 
sprzedaż zestawów PC, komputerów stacjonarnych 
sprzedaż laptop 
sprzedaż netbook 
sprzedaż ultrabook 
sprzedaż tablet 
sprzedaż skanerów 
sprzedaż drukarek atramentowych i laserowych 
sprzedaż urządzeń 3 in 1 PSC (drukarka, skaner, ksero) 
atramentowych i laserowych 
sprzedaż kartridży/tuszy do drukarek atramentowych 
sprzedaż tonerów do drukarek laserowych 
sprzedaż obudowy komputerowej 
sprzedaż zasilaczy do komputerów stacjonarnych oraz laptopów 
sprzedaż dysków twardych 2,5''; 3,5''; zewnętrznych; SSD 
sprzedaż kart graficznych 
sprzedaż kart dźwiękowych 
sprzedaż kart sieciowych 
sprzedaż płyt głównych 
sprzedaż procesorów 
sprzedaż pamięci RAM 
sprzedaż napędów i nagrywarek (zewnętrznych i wewnętrznych) 
sprzedaż monitorów 
sprzedaż myszy komputerowych 
sprzedaż klawiatur (do komputera stacjonarnego i laptopa) 
sprzedaż baterii do laptopów 
sprzedaż matryc do laptopów 
sprzedaż UPS 
sprzedaż router 
sprzedaż modem 
sprzedaż switch 
sprzedaż modem USB WiFi 
sprzedaż modem GSM 
sprzedaż programów komputerowych 
sprzedaż systemów komputerowych Windows 
sprzedaż gier komputerowych 
sprzedaż antywirusów 
sprzedaż pen drive; pamięci flash 
sprzedaż płyt CD, DVD, DVD+RW, DVD+R DL 
sprzedaż pozostałych akcesoriów komputerowych 
PONADTO: 
sprzedaż telefonów 
sprzedaż nawigacji GPS 

 

 

 

Sprzęt jest 
sprowadzany  

z hurtowni 
komputerowych. 

Współpracujemy z 10 
hurtowniami, 

które dostarczają nam 
sprzęt w 24 h. 

W sporadycznych 
przypadkach, 

gdy nie mają go na 
stanie w hurtowni, 
czas sprowadzenia 

sprzętu się przedłuża. 
Chętnie 

dostosowujemy się  
do Państwa próśb  
oraz przedziałów 

cenowych.  
Doradzamy jaki sprzęt 

spełni  
Państwa potrzeby,  

w dodatku  
za rozsądną cenę. 

Na życzenie klienta  

wystawimy rachunek  

lub paragon na  

zakupiony sprzęt. 

 

 



sprzedaż ramek cyfrowych 
sprzedaż telewizorów 
sprzedaż aparatów fotograficznych 
sprzedaż kamer cyfrowych 
sprzedaż słuchawek Bluetooth 
sprzedaż e-czytników 
i wiele innych 
 
INSTALACJA 
 
instalacja licencjonowanego systemu operacyjnego z nośnika 
klienta 

od 30zł (z pełną 
konfiguracją – od 40zł) 

instalacja systemu Windows wraz z przeniesieniem danych od 60zł 
przywracanie systemu (recorvery disc) Windows bez utraty danych od 70zł 
zmiana systemów operacyjnych (np. z Visty na Windows XP) 30zł 
instalowanie aktualizacji systemowych 30zł/h 
instalacja podstawowych programów m.in.: darmowy edytor tekstu, 
darmowy arkusz kalkulacyjny, program i kodeki do odtwarzania 
filmów, wybrana przeglądarka internetowa, Java, Flash, Silverlight, 
program do odczytu plików PDF itd. 

30zł/h 
 

instalacja kilku systemów operacyjnych na jednym komputerze od 50zł 
instalacja pojedynczego sterownika i oprogramowania urządzeń 
zewnętrznych (np. drukarka, skaner, kamera itp.) 

od 10zł 

instalacja dodatkowego płatnego oprogramowania dostarczonego 
przez klienta lub zakupionego u nas 

30zł/h 

przywracanie systemu w Windows od 20zł 
spolszczenie Windowsa w laptopach sprowadzanych z zagranicy  od 30zł 
 
SPRZĘT  
 
diagnostyka uszkodzenia komputera bez naprawy od 30zł (z naprawą 

diagnoza gratis) 
rozbudowa, modernizacja komputera (instalacja kart rozszerzeń, 
pamięci RAM, dysków twardych, karty graficznej itp.) 

od 20zł 

wymiana uszkodzonych podzespołów m.in: kart graficznych, płyt 
głównych, dysków twardych, nagrywarek, tunerów TV itp. 

od 15zł 

diagnostyka pojedynczego sprzętu typu: procesor, karta graficzna od 10zł 
diagnostyka pojedynczego sprzętu typu: monitor, drukarka, itp. od 30zł 
wymiana matryc /w zależności od modelu/  koszt wymiany  

- do 80zł  
+ koszt matrycy 

wymiana uszkodzonych baterii w laptopach  
/w zależności od modelu/  

koszt baterii - 150-
300zł 
koszt wymiany - 
GRATIS 

wymiana uszkodzonych klawiatur w laptopach  
/w zależności od modelu/  

koszt wymiany  
- od 30zł 
+ koszt klawiatury 

wymiana uszkodzonego gniazda zasilania w laptopach  
/w zależności od modelu/  

koszt wymiany  
- od 40zł 
+ koszt gniazda 
zasilania 



montaż komputerów z podzespołów klienta od 60zł 
wymiana spuchniętych kondensatorów w płycie głównej 
komputera stacjonarnego  

od 50zł 

optymalizacja pracy komputera od 30zł 
czyszczenie komputera, czyszczenie wnętrza jednostki centralnej  od 30zł 
wyszukiwanie sterowników i wybór najodpowiedniejszych dla 
danego sprzętu 

od 20zł 

doradztwo - pomoc przy wyborze sprzętu komputerowego od 20zł 
zakup nowego komputera - doradztwo dotyczące części i cen, 
kupno części w imieniu klienta, dowóz i montaż 

od 40zł 

konserwacja i diagnostyka komputera 30zł 
 
USŁUGI 
 
konfiguracja dysku twardego – podział na partycję (zmiana wielkości 
już istniejących) 

od 20zł 

defragmentacja dysku od 20zł/h 
usuwanie bad sectorów logicznych z dysku twardego 
do 40 GB włącznie 
do 80 GB włącznie 
do 160 GB włącznie 
do 250 GB włącznie 
do 320 GB włącznie 
powyżej 320 GB 

40zł 
50zł 
60zł 
70zł 
80zł 
90zł 

(aktualizacja) upgrade BIOSu  od 30zł 
tworzenie kopii bezpieczeństwa - backup danych od 50zł 
odzyskiwanie konta Windowsa zabezpieczonego hasłem - usunięcie 
zapomnianego hasła użytkownika Windows, które uniemożliwiało 
korzystanie z systemu 

30zł 

odzyskiwanie zapomnianych haseł w Windowsie od 40zł 
przerobienie wyglądu (GUI) Windows 8 na wyglad (GUI) Windows 7  od 30zł 
usuwanie zapomnianych haseł w BIOSie od 50zł 
trwałe usuwanie danych z dysków twardych - programowo do negocjacji 
odzyskiwanie danych np. zdjęcia, dokumenty itd. z kart pamięci 
(telefony, aparaty, każdy rodzaj), pamięci przenośne USB, dyski 
twarde, pendrive’y 

10zł/za każdy GB  
w przypadku dużej 
ilości danych cena do 
negocjacji 

archiwizacja danych na płytkach 15zł/ 1CD lub  
25zł / 1DVD 

archiwizacja danych na nośnikach klienta (np. dysk twardy, pendrive) od 30zł 
archiwizacja danych na nośnikach serwisu (np. dysk twardy, 
pendrive) 

od 40zł 

naprawa niebieskich ekranów ("bluescreen’ów"), samoczynnych 
restartów komputera 

od 30zł 

wyciszanie komputera od 30zł 
usuwanie problemów z chłodzeniem komputera od 30zł 
przyspieszenie pracy komputera od 30zł 
ekspertyzy i testy sprzętu komputerowego lub laptopów od 20zł 
czyszczenie systemowe: usuwanie niepotrzebnych programów 30zł/h 
czyszczenie rejestru plików od 30zł 
dla stałych klientów oferujemy pomoc zdalną 20zł/h 
 



BEZPIECZEŃSTWO 
 
pomoc w wyborze najodpowiedniejszego programu antywirusowego gratis 
doradztwo z zakresu bezpieczeństwa i kontroli rodzicielskiej gratis 
usuwanie wirusów [trojanów, spyware, dialerów, rootów, adware, 
malware] 

od 30zł 

instalacja programów antywirusowych oraz firewalli + ustanawianie i 
konfigurowanie kontroli rodzicielskiej (w miarę potrzeby) 

30zł/h 

 
SIECI KOMPUTEROWE 
 
dowolna usługa serwisowa dotycząca konfiguracji specjalistycznej 
typu: LAN, WLAN, AP 

od 60zł/h 

konfiguracja routera, instalacja i konfiguracja podłączenia do 
internetu przez modem: Neostrada, Livebox, UPC (Chello), Aster, iPlus, 
Blueconnect itd. 

od 30zł 

konfiguracja sieci bezprzewodowych WiFi od 40zł/h 
naprawa i dzielenie (kablowe lub bezprzewodowe) internetu 40zł/h 
sieciowe podłączanie drukarek i dysków magazynowych od 10zł 
zabezpieczenie sieci przed niepowołanym dostępem od 20zł 
transfer danych i ustawień między komputerami od 20zł 
 
INTERNET 
 
instalacja i konfiguracja przeglądarek internetowych od 10zł 
instalacja i konfiguracja programów pocztowych od 20zł 
tworzenie i konfiguracja kont pocztowych od 10zł 
założenie konta komunikatora GG / Skype itp. od 10zł 
wzbogacanie przeglądarek internetowych i programów pocztowych o 
odpowiednie wtyczki 

od 10zł 

 
DRUKARKI ATRAMENTOWE 
 
ekspertyza awarii urządzenia od 30zł (z naprawą  

ekspertyza gratis) 
zewnętrzna konserwacja drukarki  od 20zł 
wewnętrzna konserwacja drukarki  od 30zł 
regeneracja kartridży, napełnianie tuszy (głowic): 

+ czarny (do 25ml) 
+ kolor (do 25ml) 
+ komplet czarny i kolor (do 25ml) 
+ powyżej 25ml 

 

25zł 
30zł 
50zł 
39zł 

 
INNE 
 
aktualizacja map i oprogramowania w nawigacjach od 50zł 
naprawa i serwis konsol do gier 

+ naprawa konsola Play Station 
+ naprawa konsola Xbox 
+ naprawa kinect 
 

od 50zł  
/w zależności od rodzaju 
usługi/ 



naprawa tabletów od 50zł 
/w zależności od 
rodzaju usługi/ 

ustawianie, konfiguracja telewizora od 30zł 
pogwarancyjne usługi urządzeń GSM: 
 + aktualizacja oprogramowania  
 + odzyskiwanie danych 
             + ściąganie SIM-lock 
 + inne naprawy 

 
od 30zł 
od 60zł 
do uzgodnienia 
do uzgodnienia 

kopiowanie VHS na DVD 
w zależności od długości Państwa nagrania - cennik : 
+ od 1min do 1h – przegranie na 1 DVD 
+ od 1h do 2h – przegranie na 1 DVD 
+ od 2h do 3h – przegranie na 1 DVD 
+ od 3h do 4h – przegranie na 1 DVD 

 
 
10zł 
20zł 
30zł 
40zł 

przegrywanie filmów z dekodera telewizyjnego 20zł/h 

przegrywanie filmów z kamer analogowych 10zł/h 

przegrywanie filmów z kamer cyfrowych 10zł/h 

kopiowanie kaset magnetofonowych na mp3 
+ od kasety bez przerw 
+ od kasety z podziałem na utwory 

 
od 30 zł 
od 40 zł 

kopiowanie płyt winylowych na mp3 
+ od płyty bez przerw  
+ od płyty z podziałem na utwory 

 
od 40 zł 
od 50 zł 

konwersja plików audio/video od 30zł 
odbiór wyeksploatowanego sprzętu komputerowego 
przeznaczonego pod utylizację 

od 20zł 

wysyłanie faxu   NOWOŚĆ!! 2zł /strona 
 
NAUKA 
 
prowadzenie szkoleń i konsultacji z zakresu informatyki 30zł/h 
korepetycje z informatyki 25zł/h 
tworzenie prezentacji multimedialnych na indywidualne zamówienie 
klienta 

20zł/h 

szkolenia - podstawy obsługi komputera 
w tym m.in.: 
+ uruchamianie systemu, 
+ ustawianie monitora, 
+ zmiana czasu i daty, 
+ ustawienie pulpitu, dostosowanie do własnych potrzeb, tworzenie 
skrótów, 
+ obsługa drukarki, 
+ zgrywanie zdjęć z aparatów cyfrowych, 
+ poruszanie się po systemie plików, katalogów, tworzenie i 
usuwanie katalogów,  
+ wyszukiwanie plików,  
+ kopiowanie, zapisywanie, usuwanie plików, formaty plików,  
+ opcje folderów, plików, właściwości, rozmiary, 
+ uruchamianie programów,  
+ instalowanie programów, dodatkowych urządzeń,  
+ odświeżanie, rozdzielczość itp., 
+ programy antywirusowe,  

25zł/h 



+ drukowanie,  
+ nagrywanie na dyskietki i płyty,  
+ edytor tekstu WordPad,  
+ edytor rysunków Paint,  
+ kalkulator  
szkolenia - obsługa internetu 

+ wprowadzenie do sieci globalnej Internet, 
+ obsługa najpopularniejszych przeglądarek internetowych - 
omówienie ogólnych zasad, 
+ korzystanie z poczty elektronicznej (założenie i konfiguracja 
skrzynki, redagowanie wiadomości), 
+ wyszukiwanie informacji w Internecie, 
+ szukamy pracy w Internecie – umieszczanie i wyszukiwanie ofert 
pracy, 
+ zakładanie konta i obsługa Skype, Gadu-Gadu /ewentualnie 
alternatywnego programu/, 
+ rejestrowanie się na popularne portale usługowe i 
społecznościowe np. allegro.pl, nk.pl; 
+ pomoc w założeniu internetowego konta bankowego,  
+ podstawy zakupów online (allegro i inne)  

30zł/h 

 
DOJAZD 
 
do 10 km gratis 
powyżej 10 km 0,82zł/km 

 
* Wszystkie ceny są cenami brutto.  
 


