PALVELUHINNASTO
TIETOTEKNIIKKAPALVELUT

SVH.

- 50% *)

Tietokone Avaimet käteen

109 €

54,50 €

Digitalkkari kotiin

79 €

39,50 €

Palveluesimerkkejä:
• Modeemi avaimet käteen
• DVD/BlueRay/Digiboksi avaimet käteen
• Audiolaite avaimet käteen
• Digilaitteiden opastusta
• Nettiyhteyden tarkistus ja korjaus
• Tietokoneohjelmiston asennus ja/tai viankorjaus
• Virusten ja haittaohjelmistojen poisto koneelta
• Langattoman (WLAN/3G/4G) verkon asennus ja salaus
• Digilaitteiden kytkentä ja viritys
• Käyttövalmiin tietokoneen käyttöönotto ja opastus
• Tabletti/älypuhelin avaimet käteen

KOTITALOUSVÄHENNYS

-50%

TELEVISIO- JA VIIHDEPALVELUT
TV asennus avaimet käteen (max 55” TV)
SmartTV asennus avaimet käteen (max 55”TV)

69 €
89 €

34,50 €
44,50 €

Myytävissä vain TV asennuksen yhteydessä:
• Seinälle asennus
• Lisälaite/kpl, DVD/BlueRay/Digiboksi/Audiolaite (2.1)
• TV ja SmartTV yli 55” lisähinta

70 €
40 €
40 €

35 €
20 €
20 €

Kotiteatteri (5.1/ 7.1) avaimet käteen

154 €

77 €

MUUT PALVELUT
Tietokoneen määräaikaishuolto

49,90 €

Lisätunti (45 min kotipalvelua, lisänä muihin palveluihin)
Lisätunti (30 min kotipalvelua, lisänä muihin palveluihin)

69 €
40 €

Kuljetus
Lisäkilometri (yli 25 km myyjäliikkeestä)
Vanha laite kierrätykseen (muun palvelun yhteydessä / kpl)

40 €
1€
15 €

34,50 €
20 €

AVAIMET KÄTEEN: Kuljetus, asennus ja opastus
*) - 50 % hinnoissa on huomioitu verottajan hyväksymä kotitalousvähennyksen osuus. Kotitalousvähennyksen omavastuu 100 € /
vuosi. Lisätietoja kotitalousvähennyksestä www.vero.fi ja www.mpy.fi/digitalkkarit. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Kaikki avaimet
käteen - palvelut sisältävät tuotteen kotiinkuljetuksen, asennuksen ja henkilökohtaisen opastuksen (20 min). Pidätämme oikeuden
hinta- ja palvelumuutoksiin.
Tarkat ehdot nähtävissä osoitteessa www.mpy.fi/digitalkkarit
Peruthan varaamasi ajan vuorokautta aiemmin. Peruuttamattomasta tai saman vuorokauden aikana
perutusta palvelusta laskutamme palvelun hinnan. Peruutuksen voit tehdä Digitalkkarit -asiakaspalveluun.

Digitalkkarit on valtakunnallinen digiarjen ongelmanratkaisuihin erikoistunut ketju. Tarjoamme kokonaisvaltaiset it-ratkaisut sekä
kuluttajille että pienyrityksille. Palvelumme kattavat kaiken mitä asiakkaamme tarvitsevat - laitetarpeiden kartoituksesta niiden
myyntiin, asennuksiin sekä käytön opastukseen. Huolehdimme myös, että asiakkaan laitteet toimivat moitteettomasti. Palvelumme
ovat kotitalousvähennyskelpoisia. Digitalkkarit -ketjun omistaa suomalainen tietotekniikkapalveluihin erikoistunut MPY Palvelut Oyj.

Asiakaspalvelu 030 670 3044 ma-pe 9-18 (0,088 €/min)
Tekninen pika-apu 0600 550 987 ma-pe 9-18 (1,90 €/min+pvm/mpm)

www.mpy.fi/digitalkkarit

