TARIFE MANOPERA/OPERAŢIUNI EFECTUATE INHOUSE

Toate tarifele sunt aﬁşate în LEI.

IANUARIE 2017 COTA TVA 19%

Denumire și descriere operațiune

TAXĂ DE URGENŢĂ

Tarif
Standard
(fără TVA)
67.23

80.00

8.40

10.00

67.23

80.00

16.81

20.00

100.84

120.00

218.49

260.00

100.84

120.00

16.81

20.00

Echipamentele sunt preluate în lucru în maxim 10 minute de la înregistrare. Termenul de diagnosticare și/sau rezolvare
este în funcție de operațiunile necesare. Nu se oferă garanţie pentru manopera efectuată în regim de urgenţă.

MUFARE CABLU
GENERAL / DIVERSE

Preţul nu include cablul sau mufele. Tarif per cablu (1 sau 2 mufe).

DEPANARE ALIMENTATOR

Depanare alimentator (extern) laptop sau monitor și/sau înlocuire cablu/mufă. Prețul include componentele înlocuite și
testare.

DIAGNOSTICARE BOXE

In urma diagnosticarii se poate estima costul reparatiei.

DIAGNOSTICARE VIDEOPROIECTOR
Include diagnosticare și curățare ﬁltre.

MENTENANTA VIDEOPROIECTOR
Include curatare si reglare sistem optic.

DEPANARE ECHIPAMENT

Ex. Pocket PC, iPod, MP3 Player, DVD Player, PlayStation, etc.

DIAGNOSTICARE PRIMARĂ

Include inspecție vizuală, diagnosticare primară hardware și/sau software și alte operațiuni efectuate la recepție.
Manopera de diagnosticare primară se taxează doar în cazul în care defectul reclamat a fost rezolvat la recepţie fără ca
echipamentul să intre în service.

IMPRIMANTE

Denumire și descriere operațiune

Tarif
Standard
(fără TVA)

MANOPERA REPARATIE IMPRIMANTE MATRICIALE / DESKJET /LASERJET PERSONALE

35.00

MANOPERA REPARATIE IMPRIMANTE MATRICIALE / DESKJET /LASERJET PROFESIONALE

70.00

DEPLASARE LA SEDIUL CLIENTULUI (ON SITE)

35.00

MANOPERA REPARATIE MATRICIALE, PLOTTER, LASERJET RETEA (ON SITE)

100.00

MENTENANTA (INCLUDE CURATARE) IMPRIMANTE DESKJET /LASERJET PERSONALE

25.00

MENTENANTA (INCLUDE CURATARE) IMPRIMANTE DESKJET /LASERJET PROFESIONALE

50.00

MONITOR / TELEVIZOR

Tarif
Standard
(fără TVA)

DIAGNOSTICARE MONITOR

Reparaţie CRT 19" sau 21"

Tarif
Standard
(cu TVA)

41.65
83.30
41.65
119.00
29.75
59.50
Tarif
Standard
(cu TVA)

16.81

20.00

84.03

100.00
200.00
110.00
140.00
180.00
260.00

Se aplică doar în cazul în care clientul nu doreste reparația.

Reparatie CRT 14" - 17"

Tarif
Standard
(cu TVA)

168.07

Reparaţie TFT 15"

92.44

Reparaţie TFT 17"

117.65

Reparaţie TFT 19"

151.26

Reparaţie TFT 21" sau mai mare

218.49

HARDWARE DESKTOP - HARDWARE DESKTOP - HARDWARE DESKTOP - HARDWARE DESKTOP - HARDWARE DESKTOP - HARDWARE DESKTOP - HARDWARE DESKTOP

Denumire și descriere operațiune

Tarif
Standard
(fără TVA)

Tarif
Standard
(cu TVA)

16.81

20.00

DIAGNOSTICARE PLACĂ DE BAZĂ ȘI/SAU PROCESOR

33.61

DIAGNOSTICARE COMPLETĂ DESKTOP PC

50.42

40.00
60.00

DIAGNOSTICARE COMPONENTĂ
Exemplu: Hard Disk, Memorie, placa video, unitate optica, sursă, etc. Exclude placa de bază şi/sau procesor (tarif per
componentă).

Diagnosticare completă a componentelor inclusiv test de anduranţă (minim 2 ore).

DIAGNOSTICARE COMPLETĂ DESKTOP iMAC

84.03

DIAGNOSTICARE COMPLETĂ AIO

84.03

DIAGNOSTICARE COMPLETĂ AIO (MAC)
SUFLARE DE PRAF

126.05
16.81

100.00
100.00
150.00
20.00

Dezasamblare parțială și suflare de praf la compresor.
16.81

20.00

8.40

10.00

8.40

10.00

42.02

50.00

33.61

40.00

50.42

60.00

84.03

100.00

42.02

50.00

235.29

280.00

109.24

130.00

DEPANARE SURSĂ (480W-700W)

58.82

DEPANARE SURSĂ (max. 450W)

33.61

70.00
40.00
10.00

RECONDIȚIONARE VENTILATOR
Recondiționare ventilator carcasă, sursă, sau de la cooler pentru CPU/GPU/Chipset, etc. Include dezasamblare
cooler/ventilator, curățare și ungere. (per ventilator)

APLICARE PASTĂ TERMOCONDUCTOARE
Aplicare pastă termoconductoare CPU/GPU/Chipset

CURĂȚARE CONTACTE
Curățare contacte oxidate CPU, memorii, sloturi placă de bază (AGP/PCI/ISA) inclusiv aplicare spray contact.

CURĂȚARE COMPLETĂ
Curățare completă de praf ce include recondiţionare ventilatoare de coolere (maxim 2 ventilatoare), curăţare contacte
sloturi placa de baza, cpu, placa video, memorii inclusiv aplicare spray contact și pastă termică.

DEPANARE UNITATE OPTICĂ
Depanare și testare unitate optică.

DEPANARE HARD DISK
Depanare placă logică hard disk. Include componente înlocuite pe placa logică și verificare suprafața hard disk. Nu
include recuperare de date.

DEPANARE PLACĂ DE BAZĂ
Include depanare, teste de anduranță și componente. Ex. condensatori, suport cooler cpu, siguranţă keyboard, etc.

DEPANARE PLACĂ VIDEO
Include depanare, teste de anduranță 2D/3D și componente. Ex. condensatori, suport cooler GPU, etc.

DEPANARE SURSĂ (SERVER)
Depanare și testare sursă de alimentare brand. Ex. IBM, HP, COMPAQ, DELL, etc. Include componente înlocuite.

DEPANARE SURSĂ (BRAND)
Depanare și testare sursă de alimentare brand. Ex. IBM, HP, COMPAQ, DELL, etc. Include componente înlocuite.

TEST DE ANDURANȚĂ

8.40

Testare la maxim a întregului echipament timp de 24 de ore

DEPANARE CARCASĂ

25.21

30.00

8.40

10.00

16.81

20.00

42.02

50.00

16.81

20.00

Preţul include componente înlocuite. Ex. Buton pornire/reset, LED-uri, mufe USB, etc.

CABLE MANAGEMENT
Optimizare air-flow, aranjament/conectare cabluri/mufe SATA, IDE, alimentare, etc. Prețul include bride.

INSTALARE COMPONENTĂ
Instalare/asamblere componentă inclusiv instalare drivere, configurare și testare dacă este necesar (tarif per
componentă). Nu include instalare carcasă, placă de bază, procesor sau cooler procesor.

ASAMBLARE DESKTOP PC
Instalare/asamblare completă componente desktop PC sau înlocuire/asamblare placa de bază, procesor, carcasă.
Include cable management, aplicare pastă termoconductoare și teste de anduranță dacă este necesar.

BATERIE CMOS
Înlocuire baterie CMOS. Prețul include bateria şi reconfigurare setări BIOS.

Denumire și descriere operațiune

INSTALARE COMPONENTĂ

Tarif
Standard
(fără TVA)

Tarif
Standard
(cu TVA)

16.81

20.00

58.82

70.00

16.81

20.00

84.03

100.00

126.05

150.00

16.81

20.00

84.03

100.00

25.21

30.00

25.21

30.00

168.07

200.00

168.07

200.00

HARDWARE NOTEBOOK - HARDWARE NOTEBOOK - HARDWARE NOTEBOOK

Instalare/asamblere componentă (ex. hard disk sau memorii) inclusiv configurare setări și testare dacă este necesar
(tarif per componentă). Nu include instalare componente care necesita dezasamblare laptop.

ASAMBLARE LAPTOP
Instalare/înlocuire componente care necesita dezasamblare/asamblare laptop (ex. placa de baza, display sau invertor)
inclusiv configurare setări si testare dacă este necesar. Tarif standard indiferent de numarul compoentelor
instalate/înlocuite. Nu include preţul componentelor.

DIAGNOSTICARE COMPONENTĂ
Diagnosticare componente care nu necesita dezasamblare/asamblare laptop (ex. hard disk sau memorii). Tarif per
componentă.

DIAGNOSTICARE LAPTOP
Prețul include manopera pentru dezasamblare/asamblare laptop si teste de anduranta daca este cazul.

DIAGNOSTICARE LAPTOP (MAC)
Prețul include manopera pentru dezasamblare/asamblare laptop si teste de anduranta daca este cazul.

DEPANARE TASTATURĂ
Reparatie taste desprinse. Taxa minima este de 20.00 lei si include pana la 4 taste reparate. Peste 4 taste se taxaza la
5.00 lei per tasta (tva inclus).

DEPANARE MUFA DE ALIMENTARE
Depanare/înlocuire mufa de alimentare, mufă USB sau mufe audio. Atentie, se adauga taxa pentru manopera de
asamblare laptop sau diagnosticare laptop in functie de cerinta clientului.

CURĂȚARE NOTEBOOK
Include curăţare contacte imperfecte/oxidate, coolere obturate de praf, aplicare spray contact şi pastă termică. Dacă
necesita dezasamblare/asamblare laptop se taxeaza si manopera de asamblare (vezi mai sus).

BATERIE CMOS
Înlocuire baterie CMOS. Prețul include bateria şi reconfigurare setări BIOS. Dacă este cazul se adaugă și manopera de
asamblare laptop.

DEPANARE PLACA DE BAZĂ (LAPTOP)
Preţul include componentele înlocuite și se adauga taxa pentru manopera de asamblare laptop sau diagnosticare laptop
in functie de cerinta clientului.

Revitalizare Lipituri Chipset/GPU
Revitalizare lipituri chipset/GPU cu adaos de FLUX. Se adauga manopera de diagnosticare implicit in valoare de 100.00
lei. Garantia oferita este de 3 luni de zile sau banii inapoi.

Denumire și descriere operațiune

Tarif
Standard
(cu TVA)

16.81

20.00

CALIBRARE UPS

25.21

ÎNLOCUIRE ACUMULATORI (până la 500VA)

21.01

30.00
25.00

DIAGNOSTICARE UPS

UPS - UPS - UPS - UPS

Tarif
Standard
(fără TVA)

Se aplică doar în cazul în care clientul nu doreste reparația.

Nu include preț acumulatori.

ÎNLOCUIRE ACUMULATORI (de la 500VA până la 1500VA)

46.22

55.00

84.03

100.00

126.05

150.00

Nu include preț acumulatori.

ÎNLOCUIRE ACUMULATORI (de la 1500VA până la 2500VA)
Nu include preț acumulatori.

ÎNLOCUIRE ACUMULATORI (peste 2500VA)
Nu include preț acumulatori.

Denumire și descriere operațiune

INSTALARE ANTIVIRUS

Tarif
Standard
(fără TVA)

Tarif
Standard
(cu TVA)

8.40

10.00

84.03

100.00

33.61

40.00

8.40

10.00

16.81

20.00

8.40

10.00
60.00

SOFTWARE - SOFTWARE - SOFTWARE - SOFTWARE - SOFTWARE - SOFTWARE - SOFTWARE - SOFTWARE - SOFTWARE

Instare program antivirus si actualizare definitii. Nu include activare sau devirusare.

DEVIRUSARE/DEPANARE SISTEM DE OPERARE
Devirusare si/sau depanare sistem de operare virusat si/sau corupt. Include optimizare si actualizare sistem de operare,
dezinstalarea programelor corupte sau virusate si instalarea unui antivirus gratuit (ex. AVG sau AVAST). De asemenea
include dupa caz rezolvarea conflictelor drivere, reparatie regiştri, structura fişiere sistem, MBR, MFT, FAT, regenerare
şi/sau realocare sectoare BAD.

REZOLVARE CONFLICTE DRIVERE
Dezinstalare drivere incorecte, corupte sau invechite si instalare drivere actualizate. Include web searching si salvare
drivere pe hard disk.

INSTALARE SOFTWARE (per program)
Ex. Office, Messenger, Games, etc.

IMPORT MESAJE/SETARI
Import mesaje email, address book, favorite, (re)configurare setari email, IP, etc.

ACTIVARE LICENTA
INSTALARE SISTEM DE OPERARE

50.42

Instalare sistem de operare inclusiv repartitionare, formatare partitii, instalare drivere, activare, actualizare si instalare
antivirus gratuit (ex. AVG sau AVAST). Daca se doreste pastrare de date se adauga 30.00 lei (transfer de date HDD-HDD
care include si eliminarea fisierlor corupte sau virusate).

(RE)PARTITIONARE HDD

8.40

10.00

25.21

30.00
10.00
20.00

Pentru repartitonare cu pastrare de date se adauga 30.00 lei (transfer de date).

TRANSFER DE DATE (HDD - HDD)
SALVARE DATE (USB FLASH)
SALVARE DATE (CD/DVD)

8.40
16.81

Salvare date pe suport media.
Include costuri suport media CD/DVD.Tariful se aplica pentru fiecare CD/DVD.
33.61

40.00

193.28

230.00

25.21

30.00

ŞTERGERE/SCHIMBARE PAROLA (S/O)

25.21

ŞTERGERE/SCHIMBARE PAROLA (BIOS)

126.05

RESCRIERE BIOS

126.05

30.00
150.00
150.00

REPARATIE HDD (soft)
Reparatie structura fisiere, MBR, MFT, FAT si/sau regenerare sectoare BAD.

RECUPERARE DATE HDD
Recuperare de date pierdute prin formatare, stergere, index corupt si/sau sectoare BAD.. Include reparaţie MBR, MFT,
FAT, regenerare/realocare sectoare BAD şi transfer date HDD-HDD. Nu include salvare date pe suport media. Pentru
recuperare de date de pe HDD-uri care nu pot fi accesate, sau care au un defect mecanic, taxa de recuperare este in
functie de defect (cost estimativ intre 300 - 800 euro).

CD DRIVERE
Include web searching si salvare drivere pe suport media (CD). Nu include instalare.

Pentru echipamente cu BIOS corupt/sters.

ACTUALIZARE BIOS

21.01

25.00

Include cautare imagine ROM si configurare optiuni BIOS optime de lucru. Atentie! Se recomanda o diagnosticare
completa inaintea actualizarii. Actualizarea BIOS-ului pe o placa de baza defecta sau cu o componenta care se
defecteaza in timpul actualizarii (ex. memorii sau sursa care cedeaza in timpul operatiei) poate cauza distrugerea placii
de baza in mod ireversibil. Aceasta operatiune se efectueaza la cererea clientulului doar daca clientul isi asuma acest
risc.

Observații: Echipamentele ÎN GARANȚIE trebuie reparate in maxim 15 zile. Condițiile de garanție sunt stipulate in certificatul de garanție emis de
vânzător. Nu se oferă garanție pentru manopera de tip software. Nu se garantează integritatea datelor pe nici un mediu de stocare; este
responsabilitatea clientului de a-și salva datele înainte de predarea echipamentului in service. Pentru reparațiile post garanție, termenul de garanție
pentru manopera de tip hardware (înlocuire piese) este de 30 de zile aplicabil doar pentru manopera efectuată și nu pentru echipamentul asupra căruia
se efectuează manopera. Pentru produsele post garanție durata maximă este de regulă 30 de zile. Acest termen poate suferi modificări in funcție de
disponibilitatea și posibilitatea de aprovizionare a pieselor necesare. Termenul de garanție al echipamentului si/sau al pieselor înlocuite este conform
certificatului de garanție eliberat la vânzare. Pentru instalări de software clientul este obligat să pună la dispoziție software licențiat. ETA2U își declină
orice răspundere în cazul în care clientul utilizează software nelicențiat. Tarifele de manopera aferentă unor operațiuni de mentenanță (nu reparație) se
aplică și la echipamentele în garanție dacă mentenanța este solicitată de către client. De asemenea manopera și piesele destinate reparării unor
defecțiuni ce nu fac obiectul garanției și care au apărut ca urmare a folosirii necorespunzătoare a echipamentului (chiar dacă acesta este în perioada de
garanție) se plătesc. Exemplu: cerneală cursă în imprimante din cartușe reumplute, echipamente pline de praf, etc. Veți fi serviți în ordinea sosirii dvs. la
recepția tehnică. Vă mulțumim pentru înțelegere.

