0418 - 49 11 11
För Privatpersoner

Din Personliga

DataNörd

info@datapryl.se
Storgatan 27, Landskrona
Vardagar: 10:00 - 18:00
Lördagar: 10:00 - 15:00

Spara Mig!

Handla hos oss - Fri telefonsupport

0 :-

Uppge ditt kundnummer eller kvittonummer när du ringer till oss så får du fri telefonsupport på alla
produkter du köpt hos oss i ett helt år.

Fri hemkörning och installation

0 :-

När du köper en produkt för mer än 1 000 kr så kör vi hem och kopplar in den helt utan extra kostnad så du
slipper krångla. RUT-Avdrag inkluderat.

Felsökning på Verkstaden + Heminstallation

485 :-

Problem med datorn, skrivaren eller något annat? Vi tar reda på vad felet är och normalt tar vi inget extra
för att fixa det. Dessutom kör vi hem och kopplar in din enhet utan extra kostnad. RUT-Avdrag inkluderat.

Installation av Mjukvara / Hårdvara

195 :-

Om du inte känner att du är på hemmaplan så kan vi installera en produkt åt dig. Du måste lämna in
enheten för att vi ska kunna göra detta.

Telefonsupport och Fjärrstyrning

245 :-

Många problem kan lösas över telefon. Våra tekniker kan då även ansluta till din dator för att hjälpa dig.

Telefonsupport i ett helt år

555 :-

Du kan få hjälp med precis allting som har med Data och Teknik att göra, inklusive skrivare, BankID,
trådlösa nätverk, hur man kopplar in TVn och mycket annat. Inkluderar fjärrstyrning vid behov.

På platsen service

395:-

Vi installerar din skrivare, fixar ditt trådlösa nätverk, ställer in din TV och löser massor av andra problem.
Dessutom får du 100 kr rabatt om du själv vill hämta och lämna teknikern. RUT-Avdrag inkluderat.

Mobil, Virusrensning, Backup och mycket mer
Vi kan laga skärmen på din mobil, plocka bort virus från din datorn och även mer avancerade tjänster som
backup och återställning av förlorad data. Fråga oss vad vi kan göra för dig!

EXPRESS PRIORITET

465 :-

Om det är bråttom så kan du få Express Prioritet och gå före i kön - då garanterar vi att påbörja arbetet idag
eller imorgon.
Priser gäller för privatpersoner i Landskrona butiken från och med 2018-06-05 och anges per timme eller tillfälle.
Reservation för eventuella fel. Priser och tjänsteutbud kan komma att ändras. Priset för vissa tjänster inkluderar
RUT-avdrag. Fråga oss för detaljerad information. Hemkörning gäller för hela 261-området.

