Cenník servisnýCh služieb Pôjdeto Platný od 25.10.2016

Názov
MINI SERVIS
APLIKÁCIA OCHRANNEJ FÓLIE / SKLA (BEZ FÓLIE / SKLA)
Blokovanie neželaného oBsahu (aD Blocker)
ZaBeZpečenie sociálnych sietí
uv vyčistenie MoBilného ZariaDenia
SLUŽBA ŠTART SMARTFÓN /TABLET
nastavenie e-Mailoého klienta
KOPÍROVANIE KONTAKTOV
Zálohovanie Dát a kontaktov
AKTUALIZÁCIA, INŠTALÁCIA, NASTAVENIE OS
BeZpečnostnÝ auDit
SERVIS A OPRAVY MOBILOV/TABLETOV
NASTEVENIE MODEMU A ROUTRU
NASTAVENIE DOMÁCEJ SIETE
prečistenie ZariaDenia oD nečistôt a prachu
SLUŽBA ŠTART PC / MAC
DIAGNOSTIKA PC/MAC
DIAGNOSTIKA KONCOVÉHO ZARIADENIA
koMpleXná DiaGnostika pc / Mac
NASTAVENIE E-MAILOVÉHO KLIENTA PC
inŠtalácia / reinŠtalácia os
INSTALACIA / REINSTALACIA SOFTVÉRU
optiMaliZácia pc/Mac
BEZPEČNOSTNÝ AUDIT
oDstránenie vírusov a MalWérov
NASTAVENIE KONEKTIVITY
Zálohovanie Dát Z pc
PRIPOJENIE A NASTAVENIE EXTERNÉHO ZARIADENIA
SERVIS A OPRAVY PC/MAC
OSOBNÝ UČITEĽ - 30 MINÚTOVÁ LEKCIA
osoBnÝ učiteĽ - 60 MinÚtová lekcia
NASTAVENIE SATELITU
inŠtalácia satelitu
INŠTALÁCIA TV/ DOMÁCE KINO
inŠtalácia proJektora
MONTÁŽ TV NA STENU
poplatok Za čas

Popis
Jednoduchý servis mobilného zariadenia
Aplikácia ochrannej fólie
Inštalácia a nastavenie špeciálbeho softvéru pre blokovanie neželanej reklamy
Nastavenie zabezpečenia 3 vybraných profilov na sociálnych sieťach. (Facebook, Google+, Pokec, Twitter, Instagram, Badoo)
Vyčistenie mobilného zariadenia
Úvodné zaškolenie pre prácu s Mobilným telefónom / smartfónom / tabletom
Nastavenie e-mailového klienta na mobilnom zariadení
Kopírovanie kontaktov
Zálohovanie kontaktov a mediálneho obsahu – automatické zálohovanie / nastavenie archivácie
Aktualizácia, inštalácia mobilnej aplikácie / nastavenie OS (Android, iOS, Windows Phone 8)
Bezpečnostný audit mobilného zariadenia (objavenie potenciálnych bezpečnostných hrozieb, vírusov, malwarov...)
Servis vybraných mobilných zariadení do 24 hodín
Nastavenia modemu a routra (prihlasovacie údaje, port forwarding, WiFi)
Nastavenie domácej siete (NAS, Smart TV) a zložitejšie nastavenia siete / routra, napr. VPN, Firewall, DMZ a pod
Prečistenie zariadenia od nečistôt a prachu
Úvodné zaškolenie pre prácu s PC / Mac
Diagnostika PC/Mac
Zvýhodnená cena diagnostiky pri poskytovaní online služby s prekážkou na strane zákazníka
Komplexná diagnostika PC / Mac
Nastavenie e-mailového klienta na PC/MAC
Inštalácia / reinštalácia operačného systému
Inštalácia / reinštalácia softvéru
Optimalizácia a vyladenie výkonu PC/MAC (vyčistenie registrov a pod.)
Bezpečnostný audit PC/MAC (objavenie potenciálnych bezpečnostných hrozieb, vírusov, malwarov...)
Odstránenie vírusov a malwarov z PC/MAC
Nastavenie konektivity / sieťovanie / zdieľanie internetu / nastavenie bluetooth
Zálohovanie dát – automatické zálohovanie / nastavenie archivácie
Pripojenie a nastavenie externého zariadenia s počítačom PC/MAC (tlačiareň, skener, monitor,...)
Servis počítačov, notebookov, Mac a pod. v servisnom centre
Osobný učiteľ – 30-min. lekcia (PC / Windows / Mac základy, browsovanie, inštalácia programov, používanie Office,...)
Osobný učiteľ – 60-min. lekcia (PC / Windows / Mac základy, browsovanie, inštalácia programov, používanie Office,...)
Nastavenie a úprava pozície satelitu
Nastavenie a Inštalácia/montáž satelitu (Služba nezahŕňa použité komponenty a spotrebný materiál)
Inštalácia / montáž domáceho kina a prepojenie audio / video kopomonentov (Cena nezahŕňa nadštandardný spotrebný materiál)
Inštalácia dátového projektora (Cena nezahŕňa nadštandardný spotrebný materiál)
Montáž LCD / plazma TV na stenu (Cena nezahŕňa nadštandardný spotrebný materiál)
Poplatok za servisnú činnosť nad rámec trvania predplatnej aktivity (rozsah 30 minút)

Kiosk (Cena v EUR s DPH)
9,90
1,90
9,90
9,90
3,98 / 5,99
15,90
9,90
4,90
9,90
9,90
9,90
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Všetky ceny sú uvedené s DPH . X - Služba nie je poskytovaná. O možnostiach opravy konkrétneho zariadenia sa informujte, prosím, u technika. * V cene služby je zahrnutá práca a spojovací materiál. Držiaky, káble a pod. v cene služby nie sú zahrnuté, v rámci aktuálnej ponuky je možné si ich doobjednať alebo zakúpiť vlastné.
Upozornenie: opravované zariadenie už nebude ako nové. Pri diagnostike/oprave zariadenia môžu vzniknúť menšie nerovnosti, otery, medzierky medzi spojmi. Zodpovedáme za poskytnutú servisnú službu, ale nie za prejavenie skrytej chyby na zariadení, ktoré je morálnezastaralé, je po páde alebo rozoberané neodborne, poškodené tekutinou alebo iným
poškodením. Skrytá chyba môže nenávratnepoškodiť zariadenie. Na predchádzanie takýmto stavom nám vždy uveďte informácie o stave zariadenia a spôsobe jeho používania. Pýtame sa na to z dôvodu vašej ochrany. Pred opravou zariadenia vám odporúčame, aby ste si uchovali a zálohovali potrebné dáta, ktoré máte uložené v zariadení. Ak nie je zariadenie
priamo vaším vlastníctvom, zodpovedáte za súhlas vlastníka s vykonaním servisnej služby. Pracujeme len so zariadeniami a softvérom, ktoré sú autorizované a legálne. Inak sme vašu objednávku oprávnení odmietnuť. Na vykonanie servisnej služby musíme vstúpiť do vášho zariadenia, žiadne údaje alebo dáta nebudeme z vášho zariadenia kopírovať alebo uchovávať,
ak to nie je výslovne predmetom servisnej služby.

balíČkY servisnýCh služieb Pôjdeto PoMoCník

Balíček servisných služieb

Čo balíček zahŕňa

Mesačný poplatok

pôJDeto poMoncík
s 12 Mesačnou viaZanosťou

4 online služby (ľubovoľný výber z viac ako 20 rôznych služieb)

2,99 €

pôJDeto poMoncík
s 24 Mesačnou viaZanosťou

9 online služieb (ľubovoľný výber z viac ako 20 rôznych služieb)

2,99 €

pôJDeto poMoncík preMiuM
s 12 Mesačnou viaZanosťou

Neobmedzený počet online služieb pre 8 ks zariadení
“TV, modem alebo router, 2ks PC alebo NTB, 4ks mobil alebo tablet“
(ľubovoľný výber z viac ako 20 rôznych služieb)

4,99 €

pôJDeto poMoncík preMiuM
s 24 Mesačnou viaZanosťou

Neobmedzený počet online služieb pre 8 ks zariadení
“TV, modem alebo router, 2ks PC alebo NTB, 4ks mobil alebo tablet“
(ľubovoľný výber z viac ako 20 rôznych služieb)

4,99 €

pôJDeto poMocník “liGht“
Benefit pre ZákaZníkov MaGenta1

Bezplatné online nastavenie alebo vytvorenie e-mailového konta, nastavenie prihlasovacích údajov pre pevné služby Telekom, zálohovanie
kontaktov a inštalácia aplikácií od Telekom-u

0€

pôJDeto poMoncík preMiuM
Benefit pre ZákaZníkov MaGenta1

Neobmedzený počet online služieb pre 8 ks zariadení
“TV, modem alebo router, 2ks PC alebo NTB, 4ks mobil alebo tablet“
(ľubovoľný výber z viac ako 20 rôznych služieb)

0€

pre využitie služieB ZahrnutÝch vo vaŠoM servisnoM Balíčku pôJDeto poMocník liGht volaJte na BeZplatnÚ linku pôJDeto 0800 800 700, 365 Dní v roku oD 8:00 Do 20:00. služBy sÚ realiZované naviGáciou aleBo online vZDialenÝM pripoJeníM k
ZariaDeniu, na ktoroM BuDe služBa poskytovaná. služBu pôJDeto poMocník liGht JeMožné používať len v prípaDe, že ZákaZník Zároveň využíva služBu MaGenta 1 (po Deaktivácii služBy MaGenta 1 BuDe Deaktivovaná aJ služBa pôJDeto
poMocník liGht). potreBuJete poMôcť aJ s ďalŠíMi proBléMaMi váŠho telefónu, taBletu či noteBooku? ZavolaJte na BeZplatnÚ linku pôJDeto 0800 800 700, kliknite na WWW.poJDeto.sk, aleBo navŠtívte naŠe servisné kiosky(Bratislava
avion, Bratislava aupark, Bratislava eurovea, Bratislava polus, trnava city arena, žilina aupark, Zvolen európa, Banská Bystrica európa, koŠice Galéria, koŠice optiMa, preŠov MaX, riMavská soBota hlavné náMestie).

