RW Data fixer de fleste PC problemer, enten det gjelder
programmvare , hardware eller virus osv. Det kan dog i
enkelte tilfeller være tidkrevende å stille en riktig diagnose.
Feil som ikke er konstante er ikke alltid like enkle å
konstatere. Vet du nøyaktig hva problemet er, kan vi som
regel gi pris på reparasjonen med engang. Er du ikke sikker
må maskinen inn til undersøkelse.
Alle priser er med mva og for privat-kunder. Pris for
diagnose er Kr 375.Feilsøking, diagnose og prisoverslag, gjelder stasjonær og bærbar PC.

375

Installasjon av Windows 7, 8 og 10. Kunde har gyldig lisens, ellers må denne kjøpes.
Kunde har tatt sikkerhetskopi på forhånd. ( Windows Vista, 7, 8 KR 990.-, Windows 10
KR 790.- ) Inkl oppdateringer.

Fra 790
- 990

Sikkerhetskopi av brukerdata, epost, bilder osv., tilbakeføring av data, i forbindelse med
installasjon av Windows

450

PC bygg. Vi monterer din PC med komponenter fra 3dje part. Inkl. installasjon av
Windows

1200

Montering av skjermkort, harddisk osv. Klargjøring av disse

350

Installasjon av programvare. Du har gyldig lisens eller kjøper av oss. F.eks antivirus osv.

250

Montering av CPU vifte, vannkjøling osv. Komponenter i tillegg. Kun stasjonær PC

350

Demontering CPU kjøler, støvrens, ny kjølepasta osv. Kun stasjonær PC.
Bærbar PC FRA 650.-

450

Fjerne virus, malware, adware osv. Opprydding. Fjerne unødvendige program, oppdatere
utdaterte program (Flash, nettlesere, Adobe Reader og andre "gratis" programmer)

500

Klargjøring av ny PC fra Lenovo, Fujitsu, ASUS osv. Inkluderer oppstart, oppdateringer,
opprydding som består i å fjerne unødvendige programmer. Gjelder PC kjøpt av oss.

395

Klargjøring av PC som over, i tillegg legger vi over brukerdata fra gammel maskin. Bilder,
dokumenter, epost osv og oppsett av dette.

695

Sikkerhetskopi av harddisk til minnepinne, ekstern harddisk osv. Harddisk er lesbar og "i
orden"

450

Redde data fra harddisk som ikke er lesbar, formatert, slettet, stasjonsbokstav er borte osv.
Hvor mye som kan reddes kan variere.

990

Montere ny SSD i stasjonær eller bærbar PC. Kopiere gammel disk til ny 2.5" SSD drev.

450

Timepris ved utsyr levert på verksted, pr påbegynte halvtime. Pr pågeynt ½-time. Bedrift +
MVA

750

Slette passord på Windows PC ( kun lokal konto).

375

På stedet service, startpris, i nærområde. 5 km radius. 45 minutter konsultasjon.

750

Timepris ved utstyr levert på verksted.pr påbegynt halvtime. Privatkunder. Pr påbegynt ½time

750
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