Tarievenkaart

€ 39,95

Computer reinigen en stofvrij maken

0413-473925
www.totaltech.nl
service@totaltech.nl

Overig

Onderhoud

Nieuwe pc
Gebruiksklaar maken van uw nieuwe computer of laptop

TotalTech BV.
Koﬀeren 40A
5492BP Sint-Oedenrode

Geheugen bijplaatsen in computer/laptop

inclusief het installeren van alle Windows updates, het

Computer optisch reinigen en het stofvrij maken van

Geheugen bijplaatsen in uw computer/laptop, inclusief

instellen van uw aangekochte virusscanner en het instellen

koelingsingangen en ventilator. Dit verbetert de

advies over het juiste type geheugen.

van uw basisinstellingen zoals clean-up, backup, virusscan.

koelprestaties en daardoor de levensduur van uw computer.

Inclusief het installeren van overige aangekochte software.

Data overzetten naar uw nieuwe computer/laptop

€ 9,95

€ 14,95

Service check van uw computer/laptop

PC voeding plaatsen

Data overzetten van computer/laptop naar nieuwe/andere

Volledige diagnose/onderzoekskosten.

PC voeding vervangen of een zwaardere voeding plaatsen.

computer, maximaal 250 GB. U dient er rekening mee te
houden dat de technicus niet verantwoordelijk is voor enige

€ 39,95

vorm van dataverlies.

Antivirus pakket voor uw computer of laptop

€ 39,95

€ 19,95

Virus/Spyware/Spam verwijderen

Extra harde schijf bijplaatsen

Een nieuwe computer of laptop kunt u optimaal beschermen

Virus/Spyware/Spam van computer/laptop verwijderen.

Een extra harde schijf in uw computer plaatsen,

tegen virussen door middel van een virusscanner. Er is keuze

formatteren & partitioneren.

uit diverse fabrikanten. (o.a. Kaspersky en G Data)

€ 29,99

€ 59,95

€ 29,95

Internet security pakket voor uw computer of laptop

Windows opnieuw installeren

CPU of CPU fan vervangen

Wilt u uw nieuwe computer of laptop beschermen tegen

Herinstalleren van uw originele Windows operating systeem.

De processor of processor-fan vervangen. Dit verbetert de

zowel virussen als indringers, kies dan voor een Internet

prestaties en/of koeling van uw computer

security. Er is keuze uit diverse fabrikanten (o.a. Kaspersky

€ 39,99

en G Data)

€ 59,95

€ 29,95

Harde schijf inbouwen en herinstalleren van Windows

Video- of geluidskaart plaatsen en installeren

Uw opstart harde schijf vervangen, formatteren,

Video- of geluidskaart plaatsen en installeren inclusief

partitioneren en herinstalleren van uw originele Windows

driverinstallatie.

operating systeem.

€ 79,95

€ 29,95
Onderzoekskosten foto- of datarecovery
Onderzoekskosten om te bepalen of wij uw foto's en/of
data van uw defecte harde schijf of memorystick kunnen
recoveren. Bij een positive diagnose en voortzetting komen

€ 39,95

Wij hanteren voor werkzaamheden bij onze technische dienst een tarief van € 17,95 per aangebroken kwartier en € 65,00 per heel uur.
Bovenstaande werkzaamheden voeren we echter tegen een vast tarief uit.

hier nog de uitvoeringskosten voor het dataherstel bij.

