мережа авторизованих сервісних центрів
гарантійна підтримка та післягарантійний ремонт
комп'ютерної та офісної техніки
http://www.ascprior.com
e-mail: service@ascprior.com
тел.: +38(032)2403676
Ноутбуки
Діагностика ноутбука
Комплексна профілактика ноутбука
Заміна акумуляторної батареї
Заміна акумуляторної батареї (з розбором)
Заміна клавіатури 1 кат.
Заміна клавіатури 2 кат.
Заміна пам'яті
Заміна привода
Заміна HDD
Заміна екрана
Заміна батарейки CMOS
Заміна системи охолодження
Заміна процессора
Заміна МП
Заміна корпуса (часткова)
Заміна корпуса (повна)
Прошивка BIOS МП
Ремонт клавіатури ноутбука
Чистка залитого ноутбука
Ремонт зовнішні БЖ (для ноутбуків, моніторів)
Ремонт зовнішного БЖ (заміна кабеля)
Ремонт 1 категорії
Ремонт 2 категорії
Ремонт 3 категорії
Сматрфони
Діагностика
Прошивка
Прошивка (2 категорія)
Ремонт 1 категорії
Ремонт 2 категорії
Ремонт 3 категорії
Заміна USB роз'єма
Пропай USB роз'єма
Відновлення доріжок, котактних площадок
Заміна екранного модуля з рамкою
Заміна екранного модуля без рамки
Заміна сенсора
Заміна екрана
Планшети
Діагностика
Прошивка
Прошивка (2 категорія)
Ремонт 1 категорії
Ремонт 2 категорії
Ремонт 3 категорії
Заміна USB роз'єма
Пропай USB роз'єма
Відновлення доріжок, котактних площадок
Заміна екранного модуля з рамкою
Заміна екранного модуля без рамки
Заміна сенсора
Заміна екрана
Системні блоки (СБ)
Діагностика СБ
Комплексна профілактика СБ
Відновлення поганого контакту
Ремонт БЖ до СБ (ATX, BTX)
Заміна вимикачів, індикаторів
Заміна комплектуючих
Заміна корпуса
Офісне обладнання
Діагностика клавіатури/мишки/інші маніпулятори
Ремонт клавіатури/мишки/інші маніпулятори
Діагностика навушники/гарнітури/мікрофони 1 кат.
Ремонт навушники/гарнітури/мікрофони 1 кат.
Діагнсотика акустичних систем
Ремонт акустичних систем
Діагностика ББЖ
Ремонт ББЖ до 1000 ВА 1 кат.
Ремонт ББЖ до 1000 ВА 2 кат.
Ремонт ББЖ більше 1000 ВА 1 кат.
Ремонт ББЖ більше 1000 ВА 2 кат.
Діагностика монітора LCD
Ремонт монітора LCD
Дотаткові послуги з обслуговування
Інсталяція ОС
Інсталяція Server
Інсталяція Office
Інсталяція антивірусної програми
Профілактичне обслуговування ОС
Інсталяція/налаштування драйверів
Обновлення драйверів
Антивірусна чистка
Збереження інформації
В межах міста (без вартості робіт)
За межі міста (без вартості робіт)

Вартість (грн.)
200
350
150
250
250
350
200
200
200
350
300
400
400
400
250
500
450
350
500
250
250
600
1000
від 1200
Вартість (грн.)
100
250
350
350
600
від 900
350
300
200
250
300
350
350
Вартість (грн.)
150
250
350
400
700
від 1000
350
300
200
300
350
420
420
Вартість (грн.)
200
300
200
350
200
200
300
Вартість (грн.)
100
80
80
150
150
250
150
300
500
500
700
150
300
Вартість (грн.)
350
1000
150
100
250
100
100
400
250
200
від 200

Опис робіт
Комплексна діагностика всіх вузлів пристрою з подальшою видачею акту технічного огляду.
Розборка, зборка, чистка та змазування всіх комлектуючих ноутбука згідно технічних вимог.
Заміна акумуляторної батареї, тестування.
Заміна акумуляторної батареї, тестування. Передбачає розбір ноутбука.
Незалежний клавіатрний модуль, який не є частиною корпуса.
Клавітатурний модуль, є частино корпуса.
Установка планок оперативної пам'яті, тестуання.
Демонтаж несправного привода і встановлення нового. Тестування.
Демонтаж несправного жорсткого диску і встановлення нового. Тестування.
Демонтаж неробочого дисплея, встановлення нового. Тестування.
Встановлення нової батареї живлення BIOS
Заміна вентилятора (кулера), термотрубки. Передбачає технічну профілактику.
Демонтаж несправного процесора в корпусі PGA, LGA , встановення нового і нанесенням термоінтерфейсу
Демонтаж несправної материнської плати і встановлення нової. Передбачає технічну профілактику.
Заміна частини корпуса, елементів корпуса.
Повна заміна корпуса ноутбука.
Зміна програмного забезпечення мікросхеми ПЗУ BIOS
Ремонт клавіш, встановлення відсутніх клавіш
Видалення окислів та інших наслідків потрапляння рідини.
Заміна компонентів, контролерів, силових ключів.
Заміна пошкодженого кабеля разом із штекером.
Заміна компонентів, простий ремонт плат, при загалній затраті часу до 2 год. Передбачає технічну профілактику.
Заміна компонентів, ремонт плат, при загалній затраті часу більше 2 год. Передбачає технічну профілактику.
Заміна компонентів, BGA мікросхем, склданий ремонт плат, при загальній затраті часу більше 3 год. Передбачає технічну профілактику.
Опис робіт
Комплексна діагностика всіх вузлів пристрою з подальшою видачею акту технічного огляду.
Оновлення програмного забезпечення
Оновлення програмного забезпечення з використанням спеціалізованого обладнання.
Заміна компонентів, простий ремонт плат, при загалній затраті часу до 2 год.
Заміна компонентів, ремонт плат, при загалній затраті часу більше 2 год.
Заміна компонентів, BGA мікросхем, склданий ремонт плат, при загальній затраті часу більше 3 год. Передбачає технічну профілактику.
Заміна роз'єма без відновлення контактів
Пропай роз'єма без відновлення контактів
Відновлення доріжок, контаків
Демонтаж неробочого екранного модуля, встановлення нового. Тестування.
Демонтаж неробочого екранного модуля, встановлення нового з поклейкою рамки. Тестування.
Демонтаж неробочого сенсора, встановлення нового. Тестування.
Демонтаж неробочого екрану, встановлення нового. Тестування.
Опис робіт
Комплексна діагностика всіх вузлів пристрою з подальшою видачею акту технічного огляду.
Оновлення програмного забезпечення
Оновлення програмного забезпечення з використанням спеціалізованого обладнання.
Заміна компонентів, простий ремонт плат, при загалній затраті часу до 2 год.
Заміна компонентів, ремонт плат, при загалній затраті часу більше 2 год.
Заміна компонентів, BGA мікросхем, склданий ремонт плат, при загальній затраті часу більше 3 год. Передбачає технічну профілактику.
Заміна роз'єма без відновлення контактів
Пропай роз'єма без відновлення контактів
Відновлення доріжок, контаків
Демонтаж неробочого екранного модуля, встановлення нового. Тестування.
Демонтаж неробочого екранного модуля, встановлення нового з поклейкої рамки. Тестування.
Демонтаж неробочого сенсора, встановлення нового. Тестування.
Демонтаж неробочого екрану, встановлення нового. Тестування.
Опис робіт
Комплексна діагностика всіх вузлів пристрою з подальшою видачею акту технічного огляду.
Розборка, зборка, чистка та змазування всіх комлектуючих ноутбука згідно технічних вимог.
Відновлення доріжок, контаків
Заміна компонентів, контролерів, силових ключів
Заміна кнопки живлення, reset, speaker, світодіодного індикатора в корпусі
Встановлення або заміна: HHD, SSD, RAM, VGA, SC, CPU, FAN, ODD, Power
Встановлення або заміна: материнської плати, корпусу
Опис робіт
Комплексна діагностика всіх вузлів пристрою з подальшою видачею акту технічного огляду.
Розборка, заміна компонентів та зборка пристрою
Комплексна діагностика всіх вузлів пристрою з подальшою видачею акту технічного огляду.
Розборка, заміна компонентів та зборка пристрою
Комплексна діагностика всіх вузлів пристрою.
Розборка, заміна компонентів та зборка пристрою
Комплексна діагностика всіх вузлів пристрою з подальшою видачею акту технічного огляду.
Розборка та заміна шлейфів, акб, запобіжників та зборка пристрою
Розборка та заміна смд елементів та деталей мат плати,зборка пристрою
Розборка та заміна шлейфів, акб, запобіжників та зборка пристрою
Розборка та заміна смд елементів та деталей мат плати, зборка пристрою
Комплексна діагностика всіх вузлів пристрою.
Розборка та заміна смд елементів та деталей мат плати, зборка пристрою
Опис робіт
Встановлення та налаштування операційних систем (тільки з ліцензійних дисків замовника)
Встановлення та налаштування серверних операційних систем (тільки з ліцензійних дисків замовника)
Встановлення та налаштування офісних пакетів (тільки з ліцензійних дисків замовника)
Встановлення та налаштування антивірусної програми (тільки з ліцензійних дисків замовника)
Профілактичне обслуговування ОС
Інсталяція/налаштування драйверів
Обновлення драйверів
Антивірусна чистка
Збереження інформації (Копіювання інформації з повністю справного накопичувача, телефона, планшета)
Виїзд до замовника в межах міста
Виїзд до замовника за межі міста, додатково 7 грн./км
Дата: 01.02.2018

Умови обслуговування
При здачі обладнання в ремонт клієнт зобов’язується оплатити вартість робіт, комплектуючих і матеріалів.
Сервісний центр після прийому обладнання зобов’язується провести діагностику в термін до 14 днів і за наявності комплектуючих - провести ремонт.
Вартість ремонту формується тільки після діагностики згідно прайс-листа і може змінюватись в залежності від складності ремонту і особливості конструкції техніки, в межах 20%.
У вартість робіт, наведених у прайс-листі не входить вартість запчастин і матеріалів.
Вартість робіт, непередбачена прайс-листом - договірна. Ціни вказані без урахування ПДВ.
У випадку відмови від ремонту, замовник зобов’язаний оплатити вартість діагностики. При згоді замовника на ремонт - діагностика безкоштовна.
Під діагностикою розуміється перевірка технічного стану виробу і визначення несправного модуля. За потребою замовника, складається письмовий Акт технічного огляду.
Ремонт 1 категорії - усунення несправності, пов'язане із заміною компонентів, простий ремонт плат, при загалній затраті часу до 2 год., включає роботи з профілактики.
Ремонт 2 категорії - усунення несправності, пов'язане із заміною компонентів, ремонт плат, при загалній затраті часу більше 2 год., включає роботи з профілактики.
Ремонт 3 категорії - усунення несправності, пов'язане із заміною компонентів, BGA мікросхем, склданий ремонт плат, при загальній затраті часу більше 3 год., включає роботи з профілактики.
При порушенні гарантійних умов і недотриманні правил ескплуатації СЦ не несе гарантійної віповідальності.

