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Įmonių ir asmeninių kompiuterių priežiūra ir remontas. Duomenų atstatymas
Profesionalus kompiuterių remontas Kaune. Testuojame ir taisome visus nešiojamus bei stacionarius
kompiuterius. Atstatome prarastus duomenis iš kompiuterio HDD, USB ir kitų laikmenų
Teikiamos kompiuterių priežiūros ir remonto paslaugos:--------------------------------------------------------------------------------- DUOMENŲ
ATSTATYMAS --------------------------------------------------------------------------------- Profesionalia technine ir programine įranga atstatome duomenis iš: HDD
(SATA, IDE kietųjų diskų); USB atmintinių; SD (fotoaparatų kortelių), micro SD, XD, CF, MD, TF ir kitų kortelių; kitų laikmenų. Detaliau apie duomenų
atstatymą galite paskaityti čia ------------------------------------------------------------------------------------- NEŠIOJAMŲ KOMPIUTERIŲ
TAISYMAS ------------------------------------------------------------------------------------- Kompiuterio profilaktika. Virusų ir kitų kenkėjiškų programų paieška ir
naikinimas Sudužusių ekranų / matricų keitimas; Programinių gedimų taisymas (operacinių sistemų atkūrimas, kitų programų diegimas, virusų šalinimas);
Profilaktinis dulkių valymas iš aušinimo sistemų; Nešiojamo kompiuterio maitinimo lizdų taisymas; Pakrovėjų taisymas. Taip pat prekiaujame naujais pakrovėjais;
Aplietų skysčiais kompiuterių valymas bei taisymas; Pagrindinių plokščių taisymo bei keitimo darbai; Baterijų keitimas; Sulūžusių kompiuterio korpusų, vyrių
tvarkymas; Nešiojamų kompiuterio klaviatūrų taisymas bei keitimas; Vaizdo lustų litavimo darbai.
------------------------------------------------------------------------------------- STACIONARIŲ KOMPIUTERIŲ
TAISYMAS ------------------------------------------------------------------------------------- Kompiuterio profilaktika. Virusų ir kitų kenkėjiškų programų paieška ir
naikinimas Kompiuterių komponentų keitimas; Programinių gedimų taisymas - operacinių sistemų perinstaliavimas; Pagrindinių, vaizdo plokščių kondensatorių
perlitavimas; Monitorių remontas; Prekiaujame įvairiomis tiek naujomis, tiek naudotomis stacionarių kompiuterių remontui reikiamomis dalimis.
---------------------------------------------------------------------------------- APPLE KOMPIUTERIŲ
TAISYMAS ---------------------------------------------------------------------------------- Taisome Apple (MacBook, MacBook Pro, MacBook Air ir kt.) kompiuterių
techninius gedimus; Taisome vaizdo lustų problemas; Maitinimo grandinių gedimų taisymas; Ekrano gedimų šalinimas. Įmonių kompiuterių priežiūra ir
remontas Mūsų įmonė siekia tapti geriausiu kompiuterinės technikos priežiūros centru Kaune. Šio tikslo siekiame keldami įmonės darbuotojų kvalifikaciją,
atnaujindami savo darbo priemones bei taikydami aukščiausius kokybės standartus. Mūsų misija yra suteikti klientui greitą bei kokybišką kompiuterių servisą už
konkurencingą kainą. Kodėl verta naudotis mūsų paslaugomis? Visi darbai atliekami kokybiškai ir už konkurencingą kainą, kuri aptariama su klientu PRIEŠ
atliekant darbus. Prieš atliekant bet kokius kompiuterio remonto darbus, visų pirma atliekamas kompiuterio testavimas ir klientas yra informuojamas apie numatomą
remonto darbų kainą. Jokių paslėptų išlaidų. Kompiuterio remonto darbai atliekami tik jei klientas su numatoma darbų kaina sutinka. Sutaupysite laiką. Atvyksime
pas jus į vietą ir paimsime, o sutvarkytą įrangą pristatysime atgal. Efektyvumą. Mes jums siūlome greitą ir kokybišką problemų sprendimą; Gausite profesionalias
specialistų konsultacijas. Kompiuterinės technikos komponentus gausite geriausiomis kainomis. Jums nereikės rūpintis kur nusipirkti kompiuterinės technikos
komponentų. Mūsų įmonė išrinks geriausią variantą bei pristatys Jums reikalingas dalis. Sudėtingi kompiuterio metalinės dalies (Hardware) darbai atliekami
patyrusių elektronikos srityje darbuotojų, naudojant pažangią bei profesionalią įrangą. Sutaupysite lėšas. Jums nereikės samdyti IT specialisto todėl susitaupys darbo
vietos kūrimo išlaidos. Mokėsite tik už atliktus darbus.Atsakinga. Patikima. Efektyvu. Tai mūsų parašas suteikiant kiekvieną paslaugą Detalesnė informacija ir kainos
čia Pageidaujate daugiau informacijos? Susisiekite telefonu +370 643 66066 arba atvykite pas mus į biurą, adresu Šv. Gertrūdos g. 31A, Kaunas ir mes atsakysime į
rūpimus klausimus.Pastaba: kai kuriuos darbus atliekame ir kliento patalpose - tad atvykimo laiką gerai būtų suderinti iš anksto. Neįgalieji - neįgaliesiems,
VŠĮĮmonės kodas 300634897Darbo laikas: I – V 11:00 - 19:00, VI 11:00 - 15:00, VII ir kitu laiku - kreipkitės telefonu.Telefonas pasiteiravimui, iškvietimui ir (ar)
išankstinei registracijai 8 643 66066 Džiaugiamės, kad galėjome padėti! Bendraukime Facebook'e. Tapkite mūsų draugu ir gaukite visas naujienas pirmi. (function(d,
s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src =
"//connect.facebook.net/lt_LT/all.js#xfbml=1&appId=452718404797263"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
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