
RODZAJ USŁUGI
PRACA U KLIENTA

ZŁ NETTO

PRACA W BIURZE 

REGIT

ZŁ NETTO

Dojazd do klienta na terenie Warszawskiego Ursusa GRATIS GRATIS
Dojazd do klienta na terenie lewobrzeżnej Warszawy oraz okolic 
sąsiadujących

20zł + VAT 20zł + VAT

Dojazd do klienta na terenie prawobrzeżnej Warszawy 30zł + VAT 30zł + VAT
Złożenie komputera z podzespołów klienta 40zł + VAT 30zł + VAT
Złożenie komputera z podzespołów kupionych w naszym sklepie 25zł + VAT 1zł + VAT
Instalacja dodatkowych urządzeń w komputerze 20-70zł +VAT 10-50zł + VAT
Instalacja systemu operacyjnego Windows 2000,Windows XP, 
Windows VISTA, Windows 7

80zł + VAT 65 zł + VAT

Reinstalacja systemu operacyjnego z archiwizacją danych 160zł + VAT 130 zł + VAT
Instalacja sterowników i konfiguracja sprzętu od 50zł + VAT od 40zł + VAT
Opłata, gdy klient nie posiada sterowników do sprzętu który ma być 
instalowany

25 zł + VAT 15zł + VAT

Instalacja pozostałego oprogramowania dostarczonego przez klienta od 30 zł + VAT od 20zł + VAT

Instalacja i konfiguracja połączeń internetowych Neostrada, kablówka, 
sieci lokalne i osiedlowe

od 50 zł + VAT N/D

Skanowanie i usuwanie wirusów oraz innego szkodliwego 
oprogramowania razem z instalacją programu antywirusowego

od 60zł + VAT od 40 zł + VAT

Skanowanie i usuwanie wirusów oraz innego szkodliwego 
oprogramowania bez instalacji programu antywirusowego

N/D od 30zł + VAT

Strony internetowe WWW, poczta firmowa, pomoc w wykupie domeny 
i/lub serwera
W innych usługach nie uwzględnionych powyżej cena za każde 
rozpoczęte 30 minut pracy

30zł + VAT 25zł + VAT

ustalane indywidualnie w 
zależności od projektu

Podane ceny nie stanowią oferty handlowej i nie są zobowiązujące dla żadnej ze stron, a jedynie stanowią orientacyjną wartość. Cena za usługę 

zostanie ustalona w momencie przyjęcia zlecenia, a jeżeli nie będzie to możliwe po określeniu przez serwis REGIT zakresu prac. Opublikowano 

sierpień 2010r.

Powyżej przedstawiamy przykładowy cennik według którego może być robiona wycena za usługi.
Cennik ten nie jest ostateczny i dla stałych klientów lub gdy łączna wartość usług przekroczy  500 zł NETTO  
przewidujemy korzystne rabaty stałe i jednorazowe.
Nie traktujemy klienta szablonowo, dla nas każda usterka jest inna i usługę wyceniamy na podstawie 
konkretnego zlecenia. Jeżeli usługa nie jest ujęta w cenniku skontaktuj się z nami, a my postaramy się 
zaproponować ciekawą ofertę.


