
Cennik usług LEO-NET   ważny od 1 stycznia 2017r. 

Serwis komputerowy – cennik usług wykonywanych w siedzibie LEO -NET         

Rodzaj usługi Cena brutto 

DROBNE USŁUGI SERWISOWE 29 zł 

Diagnoza (opłata naliczana w przypadku niepodjęcia naprawy)  25 – 49 zł 

Diagnoza laptopa wymagająca demontażu obudowy 50 – 120 zł 

Czyszczenie komputera z kurzu 40 - 60 zł 

Wymiana płyty głównej / procesora  75 zł 

Wymiana pozostałych podzespołów 25 zł – 50 zł 

Czyszczenie systemu operacyjnego 50 zł 

Usuwanie wirusów 75 zł 

Przygotowanie nowego komputera do pracy 99 zł1 

Instalacja systemu Windows (instalacja systemu i sterowników + konfiguracja) 

Usługi dodatkowe: 

Odwirusowanie dysku przed instalacją 
Dopłata za wykonanie kopii danych z dysku systemowego 
Dopłata w przypadku niedostarczenia sterowników 

79 zł 
 

39 zł 
25 zł 
25 zł 

Kopia danych na płytach DVD 50zł   + 5 zł / 1GB 

Instalacja oprogramowania: 

 1 program 

 2 i więcej programów  

 
25 zł 

25 zł + 5 zł za program 

Pobieranie sterowników z Internetu i nagranie na płytę 49 zł / komputer 

Konfiguracja routera 75 zł  

Nieuzasadniona reklamacja 50 zł  
+ poniesione koszty (wysyłka, testowanie) 

Przygotowanie oferty na zapytanie o cenę 50 zł 2 

Przygotowanie szczegółowej specyfikacji zestawu komputerowego 

Praca z nietypowym/specjalistycznym oprogramowaniem  123 zł / godz. 

Pozostałe usługi 69 zł / godz. 
 

Serwis komputerowy – cennik wyjazdowy  

Rodzaj usługi Cena brutto 
Konfiguracja routera  85 zł 

Odbiór sprzętu od klienta / dostarczenie sprzętu do klienta 20 zł  
+ koszt dojazdu poza Lubań 

Inna usługa do 25 minut 45 zł 

Pozostałe usługi 79 zł / godz. 

Dojazd (poza teren Lubania) – cena za km  1,50 zł 

 

                                                           
1 Gratis przy zakupie komputera w LEO-NET 
2 Opłata dotyczy klientów, których suma obrotu za ostatnie 12 miesięcy jest mniejsza niż 2000 zł brutto. Opłata jest anulowana                          
w momencie finalizacji zakupu sprzętu, którego oferta dotyczyła.  



 

Cennik usług LEO-NET 

Serwis kas fiskalnych 

Rodzaj usługi Cena netto 

  Programowanie kasy   0,50 zł za towar min. 20 zł 

  Konfiguracja kasy   50 zł/godzinę 

  Fiskalizacja kasy   99 zł 3 

  Odczyt pamięci fiskalnej a) Likwidacja kasy: 

 DATECS: 139 zł 
 Pozostali producenci: 199 zł  

b) Przy jednoczesnym zakupie kolejnej kasy: 99 zł 
 
+ koszt materiałów i dojazdu 

  Serwis kasy    70 zł/godzinę + koszt dojazdu 

  Przegląd okresowy kasy (roczny)4  DATECS: 69 zł 
 Pozostali producenci: 79 zł  

 
+ koszt dojazdu5 

  Przegląd okresowy kasy (dwuletni)  DATECS: 139 zł 
 Pozostali producenci: 160 zł 

 
+ koszt dojazdu6 

  Szkolenie użytkownika   50 zł/godzinę 

Szkolenie użytkownika (ok. 30 min.) oraz wprowadzenie towarów (do 10 poz.) przy zakupie kasy bezpłatnie 

 

Pomoc zdalna 

Rodzaj usługi Cena netto 

Pomoc zdalna (telefon, TeamViewer)   60 zł/h 

Opłata naliczana jest za minimum 25 minut.  
Zlecenie powyżej 25 minut rozliczane jest z dokładnością do 1 minuty  
(wg wskazania licznika telefonu lub historii połączenia TeamViewer) 

 

Do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT 

                                                           
3 Fiskalizacja gratis przez 30 dni od daty zakupu. 
4 Przy jednoczesnym przeglądzie: od 3 do 5 kas: 5% rabatu, od 6 do 10 kas: 10% rabatu, powyżej 10 kas: 20% rabatu  
5 Na terenie Lubania dojazd gratis 
6 Na terenie Lubania ryczałtowy koszt dojazdu 5 zł netto 


