Прайс послуг з ремонту та налаштування. СЦ UKR Electronic
* Ціни вказані без урахування вартості запчастин
Назва послуги

Ціна, грн.

Опис послуги
Персональні компютери (ПК)

Діагностика
Збірка системного блоку

100
від 150

Локалізація несправноcті, визначення вартості ремонту.
Збірка та підключення комплектуючих системного блоку. Вартість залежить від набору комплектуючих.
Встановлення ОС Windows (при наявності ліцензії), драйверів пристроїв, ПО (по бажанню клієнта). Якщо у
клієнта відсутня ліцензія на ОС Windows - можливе встановлення ОС лише без проведення її активації.

Встановлення операційної системи

350

Чищення СБ (у т.ч. профілактичне)

250

Гарантія на програмне забезпечення не надається.
Розбір корпуса, видалення пилу з компонентів СБ. По необхідності чистка та знежирювання контактних груп
модулів пам’яті, РСІ пристроїв, змащування кулерів, заміна термопасти

Модернізація/збірка системного блоку

від 200*

Підбір комплектуючих та подальше встановлення з діагностикою.

Ремонт системного блоку

від 250*

Пошук несправного компонента СБ з подальшою його заміною

Копіювання інформації з жорсткого диску

від 280

Копіювання інформації з несправного жорсткого диску на справний без попереднього відновлення даних

Ремонт материнської плати

від 350*

Ремонт БЖ

від 200*

Ремонт монітору

від 500*

Ноутбуки, нетбуки *
Частковий чи повний розбір ноутбуків, виявлення несправного вузла (сплачується лише у випадку відмови
від подальшого ремонту). **Вартість діагностики може буде змінена після погодження з клієнтом у

Діагностика
100**
Модернізація

від 200

випадку визначення несправності пристрою з ознаками неавторизованого ремонту, значними
механічними пошкодженями, ознаками потрапляння вологи
Встановлення чи заміна RAM, HDD, BT, WiFi, батареї, тестування встановленого вузла.
Встановлення ОС Windows (при наявності ліцензії), драйверів пристроїв, ПО (по бажанню клієнта). Якщо у
клієнта відсутня ліцензія на ОС Windows - можливе встановлення ОС лише без проведення її активації.

Встановлення операційної системи

350

Профілактика

350

Гарантія на програмне забезпечення не надається.
Частковий чи повний розбір ноутбука видалення пилу з радіаторів та компонентів. При необхідності
чищення та обезжирювання контактних груп модулів пам’яті, РСІ приладів, заміна термопасти.
Розбір ноутбука, виявлення несправного вузла, заміна (без пайки) CPU, RAM, HDD, BT, WiFi тестування

Базовий ремонт ноутбука

від 280

Ремонт материнської плати ноутбука
1 категорії

Розбір ноутбука, відновлення BIOS, скидання налаштувань СМОS, заміна роз’ємів зовнішніх пристроїв,
від 500*

Ремонт материнської плати ноутбука
2 категорії

встановленого вузла, збір ноутбука.

батареї живлення СМОS, заміна/відновлення шлейфів, тестування, збір ноутбука.
Розбір ноутбука, заміна (зняття/відновлення) мікросхем системної логіки, контролерів переферійних

від 650*

пристроїв, складний ремонт внутрішніх ланцюгів живлення, тестування, збір ноутбука.
Розбір ноутбука, заміна (зняття/відновлення) будь-яких компонентів материнської плати при наявності

Ремонт материнської плати ноутбука

дефектів, викликаних під дією рідин, ліквідація наслідків некваліфікованого ремонту, тестування, збір

3 категорії

від 750*

ноутбука.

Ремонт зовнішнього блоку живлення

від 200*

Розбір блоку живлення, відновлення його роботи, збір, тестування.

Заміна матриці
Ремонт корпусних деталей

200*

Частковий розбір ноутбука, заміна панелі TFT, тестування, збір.

від 280*

Розбір ноутбука, заміна пошкоджених деталей корпуса, панель кришки, збір ноутбука.

від 280

Копіювання, перенесення, збереження інформації

Копіювання (перенесення, збереження)
інформації

Мобільні телефони, смартфони, планшети
Діагностика

100

Визначення причини несправності (сплачується лише у випадку відмови від подальшого ремонту)

Налаштування пристрою

від 100

Створення аккаунтів, встановлення ПЗ, відновлення паролів, налаштування параметрів, інше

Діагностика/(поклейка) склеєних смартфонів

150-300

Вартість залежить від складності розбирання/збирання пристрою та типу клеючих матеріалів

Оновлення ПЗ (прошивка)

від 250

Оновлення програмного забезпечення. Гарантія на програмне забезпечення не надається.

Оновлення ПЗ (прошивка) Xiaomi

від 320

Прошивка телефонів Xiaomi, для яких потрібен авторизований/сервісний акаунт

Відновлення інформації

від 300

Відновлення інформації з пристрою

інформації

від 280

Копіювання, перенесення, збереження інформації

Розблокування (розлочка) пристрою

від 280*

відновлення IMEI* (*у разі технічної можливості)

Відновлення (після потрапляння вологи)

від 360

Очистка компонентів від окисей, відновлення працездатності пристрою* (*гарантія не надається)

Чистка від забруднень

від 180

Очишення пристрою від пилу/бруду, що впливають на працезданість

Заміна цифрового або аналогового мікрофону

від 280

Вартість залежить від складності робіт по заміні та вартості запчастини

Заміна роз'єму живлення (кнопкові телефони)

від 150

Вартість залежить від складності робіт по заміні. Гарантія - 3 місяці.

(смартфони)

від 280

Вартість залежить від складності робіт по заміні. Гарантія - 3 місяці.

Заміна сенсору, дисплейного модуля

від 300*

Вартість залежить від складності робіт по заміні

Заміна компонентів

від 180*

Заміна динаміку, АКБ та ін.

Ремонт на платі

від 280*

Копіювання (перенесення, збереження)

Розблокування пристрою від привязки до аккаунта Google (Android), Flyme (Meizu), Mi (Xiaomi) /

Заміна роз'єму microUSB, USB Type-C

Заміна мікросхеми пам'яті, контроллеру
заряду та ін.

від 400*

Ремонт телевізорів
Діагностика

180

Визначення причини несправності (сплачується лише у випадку відмови від подальшого ремонту)

Ремонт LCD телевізора 19"-21"

від 600 грн

Заміна лед.підсвітки, роботи по живленню

Ремонт LCD телевізора 21"-31"

від 1000 грн Заміна лед.підсвітки, роботи по живленню

Ремонт LCD телевізора 31" і більше

від 1500 грн Заміна лед.підсвітки, роботи по живленню
Інше

Ремонт мультимедійної акустики

від 250*

Оновлення ПЗ мережевого обладнання

від 200

Ремонт ББЖ (UPS)

від 250*

Ремонт навушників

від 150*

Видача акту технічного огляду

50

при гарантійному обслуговуванні

Виїзд спеціаліста до клієнта

250

за нявності технічної та фізичної можливості

Експрес-діагностика (термінова
позачергова діагностика)

180-360

Позачергова діагностика пристрою* (*за наявності технічної можливості, при узгодженні з інженером)

