
Діагностика пристрою

Комплексна перевірка всіх вузлів з метою виявлення причин заявленої несправності 250грн

Профілактичні роботи

Видалення пилу, бруду, чистка системи охолодження, заміна термопасти 500грн

Ремонт плат та ін. вузлів на компонентному рівні (розбирання/збирання включені)

Відновлення системи живлення 1100грн

Ремонт із заміною BGA-чіпів 1400грн

Ремонт із заміною BGA-чіпів для техніки Apple 1800грн

Прошивка BIOS на программаторі 700грн

Заміна роз'ємів DC, USB, Audio і т.п. 850грн

Вузловий (блоковий) ремонт

Заміна матриці 500грн

Заміна клавіатури 350грн

Заміна модулів пам'яті, модулів Wi-Fi / Bluetooth і т.п. 250грн

Заміна СО, CPU, DVD, HDD і т.п. 250грн

Механічний ремонт

Заміна корпусних елементів 350грн

Заміна петель екрану 500грн

Відновлення пошкоджених корпусних елементів 550грн

РЕМОНТ ТА 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
НОУТБУКІВ, 
НЕТБУКІВ ТА 
УЛЬТРАБУКІВ

В розділі вказані основні та найбільш
популярні роботи стандартної складності без 
врахування запчастин та комплектуючих.

Апарати зі слідами ремонту, після невдалих
спроб інших сервісів, після потрапляння
вологи тощо, можуть йти по тарифу «складні
роботи», що становить 1.25 від стандартного 
в залежності від стану плат та блоків, а також
дій, які були проведенні до нас.



РЕМОНТ ТА 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
СМАРТФОНІВ 
ТА ПЛАНШЕТІВ

В розділі вказані основні та найбільш
популярні роботи стандартної складності без 
врахування запчастин та комплектуючих.

Апарати зі слідами ремонту, після невдалих
спроб інших сервісів, після потрапляння
вологи тощо, можуть йти по тарифу «складні
роботи», що становить 1.25 від стандартного 
в залежності від стану плат та блоків, а також
дій, які були проведенні до нас.

Діагностика 150грн

Прошивка 350грн

Заміна роз'ємів DC, USB, Audio і т.п. (розбирання/збирання включені) 350грн

Ремонт з відновленням плат на компонентному рівні 800грн

Ремонт з відновленням на вузловому рівні (заміна плат, дисплейних

модулів і т.д)

550грн



РЕМОНТ ТА 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ВІДЕОКАРТ

В розділі вказані основні та найбільш
популярні роботи стандартної складності без 
врахування запчастин та комплектуючих.

Апарати зі слідами ремонту, після невдалих
спроб інших сервісів, після потрапляння
вологи тощо, можуть йти по тарифу «складні
роботи», що становить 1.25 від стандартного 
в залежності від стану плат та блоків, а також
дій, які були проведенні до нас.

Діагностика 150грн

Прошивка BIOS 350грн

Профілактика системи охолодження та заміна термопасти 350грн

Ремонт системи живлення графічного процесора 600грн

Ремонт в якому виконуется заміна BGA процесора 850грн

Ремонт в якому виконуется заміна BGA чіпа відео пам'яті 450грн

Ремонт основної лінії живлення(12В) 600грн

Ремонт системи живлення після прогару 850грн



РЕМОНТ ТА 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
БЛОКІВ ЖИВЛЕННЯ 
ПК І СЕРВЕРІВ

В розділі вказані основні та найбільш
популярні роботи стандартної складності без 
врахування запчастин та комплектуючих.

Апарати зі слідами ремонту, після невдалих
спроб інших сервісів, після потрапляння
вологи тощо, можуть йти по тарифу «складні
роботи», що становить 1.25 від стандартного 
в залежності від стану плат та блоків, а також
дій, які були проведенні до нас.

Діагностика 150грн

Ремонт блоків живлення потужністю 400-650 Вт 550грн

Ремонт блоків живлення потужністю 650-1000 Вт 850грн

Ремонт блоків живлення потужністю більше 1000 Вт 1050грн

Ремонт нестандартних блоків живлення 1050грн

Ремонт блоків живлення після інших СЦ +50% ціни

прайсу



РЕМОНТ 
МОНІТОРІВ ТА 
ТЕЛЕВІЗОРІВ 

В розділі вказані основні та найбільш
популярні роботи стандартної складності без 
врахування запчастин та комплектуючих.

Апарати зі слідами ремонту, після невдалих
спроб інших сервісів, після потрапляння
вологи тощо, можуть йти по тарифу «складні
роботи», що становить 1.25 від стандартного 
в залежності від стану плат та блоків, а також
дій, які були проведенні до нас.

РЕМОНТ МОНІТОРІВ

Діагностика 150грн

Ремонт моніторів 15-19" 500грн

Ремонт моніторів 22-24" 650грн

Ремонт моніторів 27" і вище 850грн

Ремонт нестандартних і спеціалізованих моніторів 1050грн

Ремонт зовнішніх блоків живлення моніторів 450грн

РЕМОНТ ТЕЛЕВІЗОРІВ CRT

Діагностика 150грн

Ремонт ТВ с діагоналлю 14-20" 450грн

Ремонт ТВ с діагоналлю 21-22" 600грн

Ремонт ТВ 27-29" і віще 850грн

РЕМОНТ ТЕЛЕВІЗОРІВ LED/LCD

Діагностика 200грн

Ремонт ТВ с діагоналлю 14-20" 550грн

Ремонт ТВ с діагоналлю 22-27" 850грн

Ремонт ТВ с діагоналлю 32-40" 1050грн

Ремонт ТВ с діагоналлю вище 42" 1400грн



РЕМОНТ 
АУДІОТЕХНІКИ

В розділі вказані основні та найбільш
популярні роботи стандартної складності без 
врахування запчастин та комплектуючих.

Апарати зі слідами ремонту, після невдалих
спроб інших сервісів, після потрапляння
вологи тощо, можуть йти по тарифу «складні
роботи», що становить 1.25 від стандартного 
в залежності від стану плат та блоків, а також
дій, які були проведенні до нас.

Діагностика 150грн

Ремонт музичних центрів

з відновленням плат і блоків на компонентному рівні 650грн

з відновлення або заміною механічних частин 600грн

Ремонт акустичних систем 450грн

Ремонт автомагнітол 600грн

Ремонт підсилювачів 600грн

Ремонт нестандартних пристроїв 850грн



РЕМОНТ ВІДЕО-
ПРОЕКЦІЙНОЇ 
ТЕХНІКИ

В розділі вказані основні та найбільш
популярні роботи стандартної складності без 
врахування запчастин та комплектуючих.

Апарати зі слідами ремонту, після невдалих
спроб інших сервісів, після потрапляння
вологи тощо, можуть йти по тарифу «складні
роботи», що становить 1.25 від стандартного 
в залежності від стану плат та блоків, а також
дій, які були проведенні до нас.

Діагностика 150грн

Ремонт проекторів

з відновленням плат і блоків на компонентному рівні 1200грн

з відновленням або заміною механічних частин 900грн

Ремонт DVD-програвачів і домашніх кінотеатрів 350грн

Ремонт автомобільних DVD-систем 850грн



ДОДАТКОВА
ІНФОРМАЦІЯ

• Вартість послуги «терміновий ремонт» (діагностичні роботи впродовж 
доби, ремонт в мінімальні строки обумовлені термінами поставки 
деталей, якщо потрібних немає в наявності на складі) складає 1.5 
стандартного тарифу.

• Вартість робіт по нестандартному обладнанню узгоджується в 
індивідуальному порядку.

• В усіх випадках точна вартість ремонту визначається по результатам 
огляду пристрою та проведених діагностичних робіт та в 
обов’язковому порядку узгоджується з Замовником.

• Ремонтні роботи виконуються тільки після узгодження вартості із 
Замовником та отримання від нього підтвердження на проведення 
ремонту. Виключення складають залиті пристрої або апарати після 
інших сервісів, де діагностика може бути виконана тільки після або 
разом з мінімально необхідними відновлювальними роботами 
(відмивка плат, заміна пошкоджених корозією елементів тощо).

• В разі узгодження та проведення ремонтних робіт діагностика окремо 
не оплачується. В усіх інших випадках мінімальною оплатою робіт є 
вартість діагностики.


