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usługa cena brutto 

Czyszczenie napędu 30 zł 
Czyszczenie wnętrza komputera 40 zł 
Diagnostyka i test bezpłatnie 
Formatowanie i partycjonowanie dysku twardego 30 zł 
Instalacja sterowników i urządzeń peryferyjnych 30 zł 
Instalacja lub naprawa systemu Windows 30-60 zł 
Konfiguracja i aktualizacja BIOSu 30-70 zł 
Konfiguracja routera 50 zł 
Instalacja i konfiguracja modemu USB wraz z ustawieniami sieci 30-50 zł 
Konfiguracja systemu Windows 40 zł 
Odzyskiwanie utraconych danych 50-1200 zł 
Składanie komputera z podzespołów klienta 50 zł 
Składanie komputera z podzespołów klienta w zakupioną u nas obudowę 30 zł 
Tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja danych 30 zł 
Usuwanie wirusów 40-80 zł 
Wycena wartości komputera 20 zł 
Wymiana podzespołu w jednostce centralnej (grafiki, pamięci, procesora…) 30 zł 
Wymiana matrycy w laptopie 30 zł 
Montaż matrycy zakupionej u nas bezpłatnie 
Wymiana klawiatury w laptopie 30 zł 
Montaż klawiatury zakupionej u nas bezpłatnie 
Wymiana klapy/ramki/kadłubka w laptopie 30 zł od elementu 
Montaż klapy/ramki/kadłubka zakupionych u nas bezpłatnie 
Wymiana klapy wraz z ramką i kadłubkiem w laptopie 60 zł całość 
Montaż klapy wraz z ramką i kadłubkiem zakupionych u nas 30 zł całość 
Montaż i instalacja sieci/systemów monitoringu wycena indywidualna 
Przegrywanie z VHS na DVD 30 zł 
  

Ksero/wydruk z pliku czarno-biały jednostronny format A4 0,30 zł 
Ksero/ wydruk z pliku czarno-biały dwustronny format A4 0,50 zł 
Wydruk z pliku kolorowy jednostronny format A4 1,50 zł 
Wydruk z pliku kolorowy dwustronny format A4 2,50 zł 

cennik usług 2017 



Przepisywanie dokumentów w czasie powyżej 24h 3 zł/str A4 
Przepisywanie dokumentów w czasie do 24h 5 zł/str A4 
  
Ulotki A6 jednostronne 250 szt - druk 45 zł 
Ulotki A6 dwustronne 250 szt - druk 55 zł 
Ulotki A6 jednostronne 500 szt - druk 65 zł 
Ulotki A6 dwustronne 500 szt - druk 85 zł 
Ulotki A6 jednostronne 1000 szt - druk 89 zł 
Ulotki A6 dwustronne 1000 szt - druk 130 zł 
Ulotki A5 jednostronne 250 szt - druk 75 zł 
Ulotki A5 dwustronne 250 szt - druk 99 zł 
Ulotki A5 jednostronne 500 szt - druk 110 zł 
Ulotki A5 dwustronne 500 szt - druk 170 zł 
Ulotki A5 jednostronne 1000 szt - druk 175 zł 
Ulotki A5 dwustronne 1000 szt - druk 220 zł 
Ulotki A4 jednostronne 250 szt - druk 110 zł 
Ulotki A4 dwustronne 250 szt - druk 170 zł 
Ulotki A4 jednostronne 500 szt - druk 190 zł 
Ulotki A4 dwustronne 500 szt - druk 230 zł 
Ulotki A4 jednostronne 1000 szt - druk 310 zł 
Ulotki A4 dwustronne 1000 szt - druk 340 zł 
  
Wizytówki 90/50 jedno- lub dwustronne papier kreda 350g + lakier 
dyspersyjny – druk 250 szt 

49 zł 

Wizytówki 90/50 jedno- lub dwustronne papier kreda 350g + folia 
błysk/aksamitny mat  – druk 250 szt 

89 zł 

Wizytówki 90/50 jedno- lub dwustronne papier kreda 350g + lakier 
dyspersyjny – druk 500 szt 

79 zł 

Wizytówki 90/50 jedno- lub dwustronne papier kreda 350g + folia 
błysk/aksamitny mat  – druk 500 szt 

169 zł 

Wizytówki 90/50 jedno- lub dwustronne papier kreda 350g + lakier 
dyspersyjny – druk 1000 szt 

95 zł 

Wizytówki 90/50 jedno- lub dwustronne papier kreda 350g + folia 
błysk/aksamitny mat  – druk 1000 szt 

210 zł 

  
Projekt graficzny (wizytówki/ulotki/banera/reklamy zewnętrznej itp.) wycena indywidualna 
Baner animowany (w Adobe Flash) wycena indywidualna 
Layout strony wycena indywidualna 
Strona www wycena indywidualna 
Szablon aukcji Allegro wycena indywidualna 
Fotomontaż/obróbka zdjęć wycena indywidualna 
Reklama samochodowa wycena indywidualna 
Reklama zewnętrzna wycena indywidualna 
Katalogi/menu wycena indywidualna 
Kalendarze wycena indywidualna 
Ulotki wycena indywidualna 
Logo + pomysł wycena indywidualna 
Logo wektoryzacja/rysunek z pomysłu klienta wycena indywidualna 
  
Dojazd do klienta w obszarze do 10 km od Torunia od 30 zł 
  
  
  

 



 

Wycena indywidualna zależy od posiadanych materiałów, oczekiwań klienta, kosztów wykonania i 

wkładu pracy. 

Projekty wykonujemy również z użyciem grafik dostarczonych przez klienta lub zakupionych przez nas 

zdjęć stockowych. Koszt projektu wzrasta wówczas o koszt zakupu takiej grafiki.  

Czas wykonania indywidualnego projektu graficznego  -   1 - 5 dni roboczych.  

Czas wykonania strony internetowej/animacji/katalogu   -    3 - 14 dni roboczych. 

Czas wydruku materiałów reklamowych   -     1 - 7 dni roboczych 

Przy zamówieniu druku wizytówek powyżej 70 zł projekt wizytówki (bez zakupu grafiki stockowej) 

gratis. 


