
 
 

Cenik naših storitev, ki vam bodo definitivno v zadovoljstvo. Cene so ugodne - nimate stroškov prevoza na servis in iz servisa, niste 

odvisni od delovnega časa servisov. Delamo vse dni v tednu in smo zelo prilagodljivi. 

 

PREVOZ 

Prevoz do stranke (do 15km)        brezplačno 

Prevoz do stranke (nad 15km)        0,10€/km 

 
TEHNIČNA DELA 

Notranje čiščenje računalnika        15€ 1 PC  

Čiščenje prenosnika (razstavljanje prenosnika, hladilnega sistema, menjava termalne poste…) 35€  1 PC 

Vgradnja in razširitev pomnilnika       15€ enota 

Vgradnja trdega diska        15€ enota 

Vgradnja CD/DVD enote + namestitev gonilnika      15€ enota 

Vgradnja zvočne, mrežne kartice + namestitev gonilnika      20€ enota 

Vgradnja grafične kartice + namestitev gonilnika      25€ enota 

Menjava napajalnika         20€ enota 

Menjava matične plošče        30€ enota 

Menjava procesorja, hladilnika, termalne paste      30€ enota 

Sestava celotnega sistema        60€ sistem 

Popravilo matične plošče        80 – 140€ enota 

Popravilo LCD ali LED monitorja       50 – 70€  enota 

Priklop scannerja, tiskalnika        15€ enota 

 
NAMESTITVENA DELA 

Namestitev operacijskega sistema z vsemi gonilniki in popravki **    50€  1 PC 

Namestitev operacijskega sistema (OS, gonilniki, prenos osnovnih podatkov) **   30€ 1 PC 

Namestitev pisarniškega paketa (OpenOffice, Microsoft Office, ,…) **    25€ 1PC 

Odprava napak sistema pri zagonu        35€ 1 PC 

Namestitev raznih programov         15€  1 PC 

Namestitev elektronske pošte – email       15€ 1 PC 

Namestitev spletnega bančništva (klik, Proklik, Abacom,…)     30€ 1 PC 

Izdelava varnostne kopije certifikata       15€ 1 PC 

 

 



 
 

 

OPTIMIZACIJA IN REŠEVANJE PODATKOV 

Popravilo operacijskega sistema - Windows      30€ 1 PC 

Odprava napak v delovanju sistema       35€ 1 PC 

Optimizacija operacijskega sistema + hitro čiščenje virusov     40€  1 PC 

Optimizacija računalnika – pohitritev delovanja      20€  1 PC 

Prenos podatkov          35€  1PC 

Reševanje podatkov               50 – 100€ 1 PC 

Prenos sistema in podatkov na SSD disk       45€  1 PC 

 

DIAGNOSTIKA IN ZAŠČITA RAČUNALNIKA 

Diagnostika računalnika (iskanje napak)       15€  1PC 

Namestitev protivirusne zaščite       20€  1PC 

Namestitev starševske kontrole       25€  1PC 

 
OMREŽJA (brezžična omrežja) 

Vzpostavitev računalniškega omrežja        10€ 1 PC 

Zaščita brezžičnega omrežja (Wi-Fi)       20€ 1 PC 

Namestitev dostopne točke ali usmerjevalnika      35€    do 3 PC 

Priklop omrežnih naprav (omrežni tiskalnik, igralne konzole,…)    30€ enota 

 
RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 

Paket ena na ena  MS Windows | MS Office (osnovno), priročnik    35€ 2 uri 

Varna uporaba interneta        25€  

Uporaba tablic (Android, iPad,…)       25€ 

 

SVETOVANJE 

Svetovanje pri izbiri internetnega ponudnika      brezplačno 

 
 

  



 
 

Pri okvarah opreme, kjer je potreben diagnostični pregled, da se ugotovi napaka in lahko oceni strošek popravila zaračunamo 15€ v 

primeru, če se stranka ne odloči za popravilo, sicer je pregled vštet v ceno popravila. 

Vse ostale storitve sistemskega tehnika, ki niso naštete se zaračunavajo po ugodni ceni. 

Ob zaključenem servisnem posegu se izpolni delovni nalog, katerega podpiše uporabnik in služi kot osnova za obračun opravljene 

storitve! 
 
DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV). 

Cene veljajo od 16.4.2015 do preklica. Cene so takšne kot so in ni skritih stroškov! 

V ceno niso vštete komponente. 

** (potrebujete licenčni Microsoft Windows, Microsoft Office lahko tudi odprtokodni Ubuntu Linux) 

http://www.ubuntu.si/

