	
  

	
  

ЦЕНОВА ЛИСТА
Услуги
Диагностика I *

Цена
в лв.
с ДДС

компютри

79

*ако ремонтът на компютъра продължи.

48

Диагностика II
iPad | iPod | iPhone | аксесоари

Хардуерен ремонт I
долен корпус unibody | памети преносими компютри

Хардуерен ремонт II
батерия | оптично устройство | вентилатори | iPhone части | твърд диск преносими компютри

Хардуерен ремонт III
дисплей | airport | audio | iMac преди 2012

Хардуерен ремонт IV
iMac 2012 и по-нови | горен корпус | долен корпус non-unibody | дънна платка | почистване
(включва вътрешно, външно и подмяна на термо паста)

Софтуерна услуга I
iOS софтуерни услуги – backup и възстановяване на данни | преинсталация iOS

Софтуерна услуга II
бърза профилактика | инсталация Маc ОS | инсталация на потребителски софтуер

Софтуерна услуга III
инсталация Windows | задълбочена профилактика | запазване на данни от работещи дискове
процентно

24
24
48
60
90
24
48
90

Консултация

60/час

Експресна диагностика на гаранционен/извънгаранционен Mac *
* услугата гарантира, незабавно започване на диагностика по вашия продукт, но не е

60/139

гаранция за продължителността за приключване на ремонта. Услугата може да не е
възможна в натоварени периоди.

Експресна диагностика iOS устройство *
* услугата гарантира, незабавно започване на диагностика по вашия продукт, но не е
гаранция за продължителността за приключване на ремонта. Услугата може да не е
възможна в натоварени периоди.

Експресно поставяне на хардуер*

48
60

* поставяне на хардуер предоставен от клиента. Не важи за iOS продукти.

Посещение *
* не включва допълнително извършени услуги.

48

•
Диагностицирането и отстраняването на хардуерни дефекти при гаранционни продукти с установена неправилна употреба не се поема от гаранцията и се заплаща от клиента.
•
Диагностицирането и отстраняването на софтуерни дефекти не се покрива от гаранцията и клиентът заплаща за тези услуги.
•
Преди да предадете Вашия Продукт на Apple за сервизно обслужване, трябва да създадете отделно архивно копие (backup). В процеса на сервизно обслужване, съдържанието на
продукта може да бъде изтрито.
•
Архивирането на данните се заплаща от клиента, независимо от гаранционния статус на продукта.
•
Заменените част или продукт получават оставащата част от гаранционния период на първоначалния продукт или деветдесет (90) дни от датата на замяната, в зависимост от това кой от
двата периода Ви предоставя по-дълъг период на покритие.
•
Фирмата не носи отговорност за продукти, непотърсени до 3 /три/ месеца.
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