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Serviços lógicos

Valor

Formatação diagnóstica ou troca de sistema com programas básicos

175

Instalação de programas profissionais (unitário)

50

Remoção de vírus e anúncios persistentes

75

Salvaguarda de dados e arquivos (a cada 25 gigabytes)

50

Recuperação de dados (até um gigabyte)

100

Recuperação de dados adicionais (a cada um gigabyte)

10

Clonagem de sistema operacional para SSD

125

Serviços físicos

Valor

Manutenção diagnóstica com limpeza interna ou upgrade do computador de mesa

150

Manutenção diagnóstica ou upgrade em geral do computador portátil

200

Troca de teclado, touchpad, botão de ligar, bateria e ventoinha do computador portátil

300

Troca de tela, cabo de tela, pasta térmica e carcaça do computador portátil

400

Higienização exterior dos computadores de mesa ou portátil

Grátis

Prazos

Valor

Garantia dobrada (180 dias para hardware, 60 dias para software)

50

Prioridade para entrega em 24 horas

75

Tabela em reais (BRL) vigente a partir de maio de 2022

Notas
a) O prazo para a retirada pode variar de 48 a 96 horas do momento da entrada do equipamento trazido;
b) A garantia para o software do computador, caso tenha sido revisado, será de 30 dias corridos, e a
garantia para o hardware do computador, caso tenha sido revisado, será de 90 dias corridos;
c) A garantia não cobre danos por mau uso, computadores com lacres rompidos, ou mesmo eventuais
defeitos causados por ambientes, pessoas ou fatores externos danosos ao equipamento;
d) A formatação ou troca do sistema operacional pode ser sugerida pelo cliente ou pelo técnico, quando
houver a necessidade deste trabalho, antecedido por testes de bom funcionamento do dispositivo;
e) A recuperação de dados será cobrada no seu valor inicial, mesmo que os dados recuperáveis não
correspondam ao esperado pelo cliente; haverá devolução de valores somente caso a(s) unidade(s) de
armazenamento esteja(m) defeituosa(s), ou se os dados forem inferiores a 50 megabytes;
f) Os orçamentos são sem qualquer compromisso, tendo por valores mínimos somados ou de entrada, cem
reais (R$100), reembolsáveis mediante a desistência do serviço por parte do técnico, ou mediante a
inviável execução do serviço, ou ainda, mediante o desconhecimento do defeito em questão.
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