
PRISLISTA FÖR 
VÅRA TJÄNSTER



DATORSERVICE 299:-
Vid en datorservice rengör vi din 
dator, uppdaterar drivrutiner samt 
rensar datorn från skadliga filer och
program. Vi ger dig även förslag 
på hur du kan få din dator att bli 
snabbare. 

FELSÖKNING 499:-
Vi felsöker din dator och ger ett 
kostnadsförslag på vad en eventuell 
reparation kan kosta.

INSTALLATION WINDOWS 599:-
Vi installerar Windows på din dator, 
inklusive drivrutiner och viktiga 
uppdateringar. Observera att detta 
kräver en licens.                                                        
                                                                                    
INSTALLATION AV 
ENKEL KOMPONENT 199:-
Vi installerar en enklare komponent 
(t.ex. minne, hårddisk eller grafik-
kort).

INSTALLATION AV
AVANCERAD KOMPONENT 599:-
Vi installerar en mer avancerad 
komponent (t.ex. moderkort, 
nätaggregat eller raidlösning).
 
RENGÖRING DATOR 149:-
Vi rengör din dator inkl. fläktarna 
från damm och smuts.
 
ENKEL BACKUP 599:-
Vi tar backup på användarmappen 
till din externa hårddisk.

SPECIALUPPGIFTER 599:- /TIM
Övriga arbeten debiterar vi per 
timme. Innan vi påbörjar ditt ärende 
kan du givetvis få ett kostnadsförslag.
 
EXPRESSAVGIFT 799:-
Är ditt ärende brådskande? När du 
lägger till denna tjänst påbörjas 
ditt ärende senast nästkommande 
vardag

VI SERVAR DIN DATOR

Inet säljer datorer, komponenter och surfplattor i butik och på webben. 
Vi erbjuder dessutom en rad olika servicetjänster som förbättrar din dator. 
I våra butiker har vi serviceverkstäder med kunniga tekniker. Vår största 
serviceverkstad finns i butiken på Ringön i Göteborg.

Vi erbjuder professionell hjälp med felsökning, reparation och uppgradering 
åt både privatpersoner och företag.

Alla priser inkl. moms



HJÄLP DIREKT PÅ PLATS

INET PÅ PLATS 699:- /TIM
Med Inet på plats kan du få hjälp 
av våra tekniker direkt på plats. Vi 
hjälper dig med installationer av 
hårdvara, felsökning eller nätverk.

699kr / timme, inga tillkommande 
avgifter. Restid (upp till 30min), 
parkering och trängselskatt ingår i 
Inet på plats. Tjänsten debiteras per 
påbörjad halvtimma.

INET FJÄRRHJÄLP 299:- /30 MIN
Vill du ha hjälp över telefon erbjuder 
vi fjärrhjälp. En tekniker kopplar då 
upp sig mot din dator, via en 
säker uppkoppling. Fjärrsupport 
debiteras per påbörjad halvtimme.

Vi erbjuder våra kunder att få hjälp av våra tekniker ute på plats eller via 
telefon. Vi kan hjälpa till med installationer av hårdvara, felsökning, nätverk 
m.m. I dagsläget erbjuder vi tjänsten ”Inet på plats” i Göteborg, Uddevalla, 
Malmö och Stockholm. 

Boka Inet på plats eller Inet fjärrhjälp: 031-65 27 00

Alla priser inkl. moms



KLAR FÖR START 599:-
Vill du slippa krångel med install-
ationer på din nya dator? Då kan vi 
hjälpa dig. En tekniker gör i 
ordning din nya dator, du behöver 
bara trycka på startknappen.

Detta ingår:
   Uppstart av din nya dator. 
   Windowsinstallation.
   Avlägsning av all ”bloatware”    
   (förinstallerade program som inte  
   är nödvändiga).
   Uppdatering av Windows och 
   medföljande appar.
   Installation, aktivering och upp-
   datering av medköpt programvara.
   Installation av mobilt                 
   bredband, vid behov.

KLAR FÖR START 
PÅ PLATS 1499:-
Vi kommer hem till dig och installe-
rar din nyinköpta dator, skrivare och 
mjukvara. Allt till ett fast pris.

KLAR FÖR START
SSD UPPGRADERING 599:-
Passa på att uppgradera din nya 
dator med en supersnabb hårddisk.

Detta ingår:
   Montering av SSD hårddisk (SSD   
   ingår ej).
   Windowsinstallation.
   Uppdatering av Windows och 
   medföljande appar.
   Uppdatering till senaste drivruti    
   nerna

TILLÄGGSTJÄNSTER TILL 
KLAR FÖR START 
Konfiguration av e-post 299:-
Överflyttning av filer 599:-
Installation av skrivare 199:-
Installation av annan programvara 99:-

HJÄLP VID KÖP AV DATOR

Alla priser inkl. moms



Alla priser inkl. moms

INET BARKARBY, STOCKHOLM
Barkarbyvägen 33, 177 44 Järfälla

Öppettider
Vardagar 10:00-19:00
Lördagar 10:00-17:00
Söndagar 11:00-17:00

INET HÖTORGET, STOCKHOLM
Sveavägen 17, 111 57 Stockholm

Öppettider
Vardagar 10:00-19:00
Lördagar 11:00-17:00
Söndagar 12:00-17:00

INET SISJÖN, GÖTEBORG
Stora Åvägen 7, 436 34 Askim

Öppettider
Vardagar 10:00-19:00
Lördagar 11:00-16:00
Söndagar 12:00-16:00

INET RINGÖN, GÖTEBORG
Lergodsgatan 1, 417 07 Göteborg

Öppettider
Vardagar 09:00-18:00
Lördagar 11:00-16:00
Söndagar stängt

INET MALMÖ
Lilla Nygatan 7, 211 38 Malmö

Öppettider
Vardagar 10:00-19:00
Lördagar 11:00-16:00
Söndagar 12:00-16:00

INET TORP, UDDEVALLA 
Herrestad Torp 353, 451 76 Uddevalla

Öppettider
Vardagar 10:00-19:00
Lördagar 11:00-16:00
Söndagar 12:00-16:00

VÅRA BUTIKER MED SERVICEVERKSTÄDER

Kontakta vår kundtjänst här.

Telefon: 031-65 27 00
E-post: info@inet.se
Facebook: www.facebook.com/inet.se

KONTAKTA OSS




