Hinnasto
Lähitukikäynnin kokonaishinta muodostuu aina palvelukäyntimaksusta sekä tilatusta palveluista alla olevan hinnaston mukaan.
Tähdellä (*) merkityissä hinnoissa palvelukäynti kuuluu hintaan

Käyttöönottopalvelut

Hinta

Puhelimen / Tabletin
käyttöönotto – Helpoin
plus

60 €

Laajakaistan käyttöönotto

30 €

Ohjelmien ja sovellusten
asennus sekä päivitys

29 €

Telia TV asennus ja
käyttöönotto
Langattoman verkon
käyttöönotto ja suojaus

79 € *

Kuvaus
Uuden puhelimen tai tabletin käyttövalmiiksi asennus. Sis
vanhan laitteen yhteystietojen ja kuvien/videoiden kopioinnin.
Lisäksi saat 1kk käyttötuen Telia Helppi palvelupisteellä
käyttöönotetulle laitteellesi
Kotiisi toimitetun laajakaistaliittymän asennus käyttövalmiiksi.
Sis. Wifi salasana opastuksen.
Yhden ohjelmiston (pl. Käyttöjärjestelmä) asennus haluamaasi
laitteeseen + käytönopastus. Esim. sähköposti, tietoturva
Laajakaistan käyttöönotto sekä yhden Telia TV palvelun
käyttöön tarkoitetun laitteen käyttöönotto kotonasi.

30 €

Langattoman tukiaseman käyttöönotto ja suojausasetusten
määrittely. 1-5 oman laitteen yhdistäminen + käytönopastus.

Tietokoneen käyttöönotto
Kotona

119 € *

Uuden tietokoneen käyttövalmiiksi asennus ja käytönopastus
kotonasi

Tietokoneen käyttöönotto
Telia kaupassa

79 €

Uuden tietokoneen käyttövalmiiksi asennus ja käytönopastus
lähimmässä Telia kaupassa

Apu- ja Huoltopalvelut
Käyttöjärjestelmän
uudelleenasennus

Hinta

Kuvaus

120 €

Tietokoneen järjestelmän palautus tehdas-asetuksille. Sis.
Varmuuskopioinnin

Tietokoneen vuosihuolto

59 €

Huonosti tai hitaasti toimivan tietokoneen vuosihuolto. Sis.
Huoltoraportti ja toimenpidesuositukset.

Puhelimen / tabletin
optimointi

29 €

Huonosti tai hitaasti toimivan laitteen pikahuolto laitteen
nopeuttamiseksi.

Virusten ja
haittaohjelmien poisto

65 €

Haastavien haittaohjelmien tai virusten tunnistaminen sekä
poisto, jotka eivät korjaannu tietoturvaohjelmiston avulla.

Tietokoneen
varmuuskopiointi

59 €

Määrittelemiesi tiedostojen kopiointi joko toiselle laitteelle tai
pilvipalveluun. Sis. Palautuspisteen luonti tietokoneelle

Apu ja tuki 30min

59 €

Määrittelemätön muu tekninen apu.

Palvelukäynti

Hinta

Kuvaus

Alue 1

49 €

Matkat ja kiinteät kulut

Alue 2

65 €

Matkat ja kiinteät kulut

Alue 3

79 €

Matkat ja kiinteät kulut

Alue 4

99 €

Matkat ja kiinteät kulut

Alue 5

169 €

Matkat ja kiinteät kulut

Muut

Hinta

Pikatoimituslisä 4h

110 €

Pikatoimituslisä 12h

35 €

Kuvaus
Asiantuntijamme saapuu paikalle 4 tunnin kuluessa
tilauksestasi (Tilattava puhelimitse)
Asiantuntijamme saapuu paikalle 12 tunnin kuluessa
tilauksestasi (Tilattava puhelimitse)

Pikatoimituksen hinta lisätään palvelun kokonaishintaan (Palvelukäyntimaksu + tilatut palvelut)

