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.-

RW Data
Sverresgate 7, 3916 Porsgrunn
T: 35 55 04 66 - 412 39 163
Varenr.

Beskrivelse av arbeid

Pris ink. mva

EXPRESS HJELP over disk. Max 10 minutt hvis tid tillater.

175.-

TIMEPRIS, pr påbegynt halvtime

750.-

TIMEPRIS, på stedet hos kunde inkl. kjøring, 10 km radius

990.-

FEILSØKING
5051

FEILSØKING, diagnose og prisoverslag, gjelder stasjonær og bærbar PC.

375.-

INSTALLASJON – Hardware - Software
11702

INNSTALLASJON av Windows 10. Kunde har gyldig lisens, ellers må denne kjøpes.

995.-

Kunde har tatt sikkerhetskopi på forhånd. Inkl alle oppdateringer. Installasjon
av andre Windows system krever tillegg på 250.-

1833

INNSTALLASJON av Windows 10, inkludert FULL BACKUP og TILBAKEFØRING av
brukerdata. Bilder/dokumenter/nedlasting/epost der det er relevant. Kjøpte
Programmer må installeres på nytt av kunde.

1490.-

Som over men med HENTING og LEVERING i Porsgrunn/Skien/Bamble. Lokalt.

1800.-

INNSTALLASJON av Hardware og Programvare. Skjermkort, harddisk, nettverk etc.

375.-

INNSTALLASJON og MONTERING av ny stasjonær PC. Alle komponenter, Windows
og test

1200.-

STØVRENS. Demontering CPU kjøler, støvrens på vifter, ny kjølepasta. Kun stasjonær
PC

450.-

KLARGJØRING og OPPSTART

7423

KLARGJØRING av ny PC. Inkluderer oppstart, oppdateringer, opprydding som består
i å fjerne unødvendige programmer. Gjelder PC kjøpt av oss.

395.-

11774

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

695.-

KLARGJØRING av ny PC. Vi leverer på stedet. Kopler til nettet / WiFi, installerer
skriver og gir litt undervisning for de som måtte trenge dette.

1800.-

SIKKERHETSKOPIERING OG BACKUP
13139

SIKKERHETSKOPI av harddisk/SSD/M.2. Dokumenter, bilder, epost hvis relevant,
favoritter osv. Harddisk er lesbar og "i orden" Backup medium kommer i tillegg, f.eks
en USB minnepinne.

595.-

7726

REDDE DATA fra harddisk som ikke er lesbar, formatert, slettet, stasjonsbokstav er
borte osv. Hvor mye som kan reddes kan variere. Kun logiske feil. Pris fra 990.-

990.-

CLONE (kopi) av harddisk til SSD. SSD 2.5» / M.2 eller NvME i tillegg disk/SSD

495.-

DIVERSE

11700

PASSORD. Nullstille lokalt passord på PC. Hente ut WiFi nøkler, epost passord osv.

375.-

TIMEPRIS. Oppdrag, timepris, pr påbegynt ½-time

750.-

VIRUSSJEKK, malware, adware osv. Opprydding rense PC for unødvendige
programmer. Oppdatere utdatert programvare

500.-

