Tarifes SAT
Reparació d'ordinador
Reparació
Reparació de Hardware
Reinstal∙lar el sistema operatiu
Reinstal∙lació del sistema operatiu amb la migració de dades
Eliminació de virus, troians, spyware, etc.
Actualització del sistema operatiu
Configuració del programari
Instal∙lació de components i perifèrics
Còpia de seguretat de dades

Explicació
L'ordinador no engega? No arranca el Windows? Està bloquejat?
Localitzem el problema i la solució que és
Formatejar i instal∙lació del vostre sistema operatiu, grup de
software i les actualitzacions
Una còpia de seguretat de les dades, formatejar i instal∙lar el seu
sistema operatiu, grup de software i actualitzacions disponibles
L'ordinador té virus? li surten missatges estranys o publicitat? Li
desinfectem el sistema operatiu, les dades i els dispositius
d’emmagatzematge que utilitza (pen drive, disc dur extern...)
Actualitzar el sistema operatiu a l'última versió disponible
Configuració del programari general com: correu electrònic,
instal∙lació de software, etc.
Instal∙lació de components (F. alimentació, RAM, VGA...), instal∙lació
i configuració de perifèrics (Impressores, escàners, webcams...)
Realitzar una còpia de seguretat completa de les seves dades

Preu (sense IVA)
45 €
45 €
55 €
55 €
35 €
35 €
28 €
40 €

Recuperació dades de disc dur malmès
Nivells de recuperació
1er nivell
2on nivell
3er nivell

Tipus d'errors
Error de partició, dades esborrades, virus…
Error sectors, error controladora, firmware…
Error mecànic, capçal, cilindre…

Preu (sense IVA)
70 €
95 €
pressupost previ

Reparació de portàtils
Reparació
Reparació de Placa base del portàtil.
Reparació de la tarja gràfica o GPU del portàtil (reflowing).
Neteja interna del ventilador i heatsinks (dissipador) del portàtil.
Reparació del connector d'energia de la placa base (Jack DC‐IN)
Reparació de pantalles TFT i LED

Explicació
No s'encén el seu ordinador portàtil? Li ha caigut un líquid dins? Es
bloqueja constantment? Localitzem el problema i li oferim la solució
S'encén el seu ordinador portàtil però no apareix la imatge a la
pantalla? Es veuen ratlles o imatges indefinides a la pantalla?
S’escalfa molt? El portàtil es bloqueja o s’apaga de cop? Sona molt
fort el ventilador mentre treballa? Senyal que el sistema de
refrigeració del portàtil necessita una neteja
El portàtil no engega? La bateria no carrega? El connector d'energia
esta trencat?. Cap problema! Et substituïm el connector (Jack DC‐IN)
Si s'ha trencat la pantalla del seu portàtil, nosaltres li substituïm

Preu (sense IVA)
65 €
75 €
45 €
65 €
Pressupost previ

TARIFES TÈCNIC:
Servidor:
Empresa:
Particular:
Impressores gama mitja:
Impressores gama alta:

45€/h.
39€/h.
32€/h.
28€/h.
34€/h.

TARIFES URGÈNCIES:
Servidor:
Empresa:
Reste:

54€/h.
45€/h.
42€/h.

(mínim 2 hores facturables)
Preus sense IVA

Informació addicional:
‐ Els preus son sense IVA.
‐ Les reparacions que no se’ls pot aplicar aquestes tarifes se’ls hi generarà un pressupost previ que el client tindrà que acceptar o rebutjar, en cas no acceptar el pressupost, es comptabilitzarà
19,90€ en concepte de diagnòstic.
‐ Es cobra la primer hora completa i, a partir de la segona hora, en franges de mitja hora.
‐ Totes les reparacions tenen garantia mínima de 3 mesos.
‐ 90% de les nostres reparacions es realitzen en 24‐72 hores hàbils depenent del tipus de reparació per dur a terme. Reparació electrònica i en funció del problema, l'electrònica que cal
substituir pot augmentar el temps de la reparació. Una vegada comprovat l'ordinador es procedeix a informar al client del lloc, l’hora i la data d’entrega.
‐ Recollides i lliuraments es realitzarà durant l'horari comercial d’ANH Solucions Informàtiques (de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 i de 15:30 a 19:00 h).
‐ Zones de desplaçament:
o Zona A (+0Km): 0€
o Zona B (+25Km): 12€
o Zona C (+55km): 0,24€/Km
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