Comercializăm și ASIGURĂM SERVICE pentru produse IT, aparate de birotică :
Copiatoare, imprimante, multifuncționale : KONICA MINOLTA, XEROX, CANON, RICOH, HP, LEXMARK, TOSHIBA,
BROTHER
Calculatoare și laptopuri : DELL, HP, LENOVO, ASUS, TOSHIBA, FUJITSU, ACER
Servere : DELL, HP, FUJITSU, IBM / LENOVO
PLOTTERE HP, CANON
Faxuri
Distrugătoare de documente
Aparate de laminat și înfoliat

Service calculatoare / laptopuri / imprimante / copiatoare
Repararea, reinstalarea sistemelor de operare Windows / Linux, server
Reparea, reinstalarea programelor clientului : Semnatura digitala, Revisal, etc.
Configurarea sistemelor de operare pentru performante optime in concordanta cu hardware-ul disponibil.
Instalarea si reinstalarea aplicatiilor
DEVIRUSĂRI, soluții ANTIVIRUS și PROTECȚIE A DATELOR
SALVĂRI și RECUPERĂRI de date
Înlocuire ecrane LCD/LED, tastaturi, baterii, incarcatoare, la laptopuri
Service imprimante / copiatoare –
Repararea, intreținerea imprimantelor inkjet/laser și a copiatoarelor (Konica Minolta, Xerox, Ricoh, Canon,
Toshiba, HP, Lexmark, Samsung, OKI, EPSON, etc.)

!!! REINCĂRCĂRI CARTUȘE INKJET / LASER
Rețele - instalare, configurare și întreținere
Instalarea si configurarea retelelor de calculatoare
Instalarea si configurarea imprimantelor, a copiatoarelor (și de retea) și a altor echipamente specifice

TARIFE DE SERVICE
(alte tarife de service specifice/specializate sunt afișate la sediul societății)
Tipul interventiei

Tip tarif

Pret RON
fără TVA

Diagnosticare

unic

15

Interventie la cerere

Negociat

Negociat

Abonament BASIC
1 intervenție de întreținere lunară + 1 intervenție de urgență
 2-6 calculatoare in retea
 1-2 imprimante (in retea)
 max. 3 periferice diverse (copiator, scanner, fax, etc.)

lunar

Vă rugăm
să ne
contactați

Abonament STANDARD
1 intervenție de întreținere lunară + 3 intervenții de urgență
 7-10 calculatoare in retea
 1-2 imprimante in retea
 max. 6 periferice diverse (copiator, scanner, fax, etc.)

lunar

Vă rugăm
să ne
contactați

Abonament CUSTOM
 peste 10 calculatoare
 diverse periferice
 situații speciale

lunar

Vă rugăm
să ne
contactați

Societatea noastră asigură service în garanție și postgaranție pentru toate produsele
comercializate. Suntem PARTENER și SERVICE AUTORIZAT KONICA MINOLTA.

