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Вид робіт Вартість, грн.
Виїзд майстра 200
Діагностика 550
Заміна ременів вибросу майстер-плівки 450
Заміна транспортних ременів від 450
Заміна роликів захоплення паперу 250
Заміна майданчику відділення паперу 250
Ремонт редуктора від 600
Ремонт плати живлення від 500

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ РІЗОГРАФУ

У вартість послуг запчастини не включені та оплачуються окремо. 
Гарантія на виконані роботи з ремонту - 3 місяці .
У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.
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Тип апарату Вартість, грн.без ПДВ
ПРИНТЕРИ

Виїзд майстра 200
Цифрові ч/б, формат А4 від 150
Цифрові ч/б, формат А3 від 250
Цифрові кольорові, формат А4 від 350
Цифрові кольорові, формат А3 від 450
Матричні, формат А4 від 250
Матричні, формат А3 від 350

КОПІЮВАЛЬНІ АПАРАТИ
Виїзд майстра 200
Аналогові, формат А4 від 200
Аналогові формат А3, В4 від 350
Цифрові формат А4 від 250
Цифрові формат А3 від 350

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИСТРОЇ
Виїзд майстра 200
Цифрові ч/б, формат А4 від 350
Цифрові ч/б, формат А3 від 450
Цифрові кольорові, формат А4 від 450
Цифрові кольорові, формат А3 від 550

ШИРОКОФОРМАТНІ ПРИСТРОЇ
Виїзд майстра 200
Діагностика 450

СТРУЙНІ АПАРАТИ (БФП,ПРИНТЕРИ)
Заправка струйного картриджу 60
Діагностика формат А4 200
Діагностика формат А3 350
Видача акту розгорнутої експертизи 350
Скидання лічильника абсорбера Canon (програмне) 350
Скидання лічильника абсорбера Epson (програмне) 400
Скидання лічильника абсорбера (перепайка/прошивка мікросхем) від 650,00
Заміна абсорбера часткова Canon pixma G2000/3000 series 600
Заміна абсорберу повна Canon pixma G2000/3000 series 780
Промивка ДГ 4 кольори від 350
Промивка ДГ 5 кольорів від 450
Промивка ДГ 6 кольорів від 550
Ремонт приводу подачі паперу А4 від 250
Ремонт приводу подачі паперу А3 від 450
Встановлення СБПЧ від 350
Виведення каналу відпрацьованих чорнил (зовнішньо) від 300
Профілактика принтеру (чистка підложки, усунення дрібних залитостей, мінімальна 
промивка ДГ) від 450

Чистка пристрою від залитостей (коли залитий дуже сильно) від 650
Профілактика СБПЧ (відновлення прохідності чорнил, прокачка чорнил и т. д.) 400
Невдала промивка ДГ (за роботу і промивочну рідину) 350

6) У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

1) Ціни указані за проведення профілактичних робіт без урахування запасних частин. Ціни на інші послуги 
(ремонтні роботи, заміну запасних частин, налагодження пристроїв) обговорюється в індивідуальному порядку.

2) Гарантія на струйні пристрої поширюється виключно на ремонтні роботи та замінені деталі і становить 1 
місяць (окрім промивки «Друкуючої голівки» та «Заправки струменевих картриджів» на дані послуги сервісний центр 
гарантії не надає!) В разі виходу із ладу «Друкуючої голівки» після промивки, та картриджів після їх заправки, 
сервісний центр не несе ніякої відповідальності.

3) Виїзд майстра здійснюється на всі указані пристрої окрім струйних (це пов'язано з неможливістю проведення 
ремонту в умовах поза сервісним центром) та пристроїв формату А4

4) Діагностика пристрою з послідуючим ремонтом проводиться - безкоштовно

5) Діагностика несправного пристрою з видачею письмого висновку про стан пристрою або без ремонту коштує - 350 
грн.

РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОРГТЕХНІКИ
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Вид робіт Вартість, грн.

Діагностика несправності з подальшим ремонтом безкоштовно
Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан пристрою. Без ремонту. 
(Фотозвіт за запитом + 50грн / при можливості)

300

Заміна чіпів північний міст / південний міст від 1600
Заміна контролера живлення від 800
Заміна / ремонт кулера від 350
Заміна / ремонт роз'єму живлення від350
Заміна USB портів, аудіо роз'ємів від 350
Заміна / ремонт лампи підсвічування від 400
Заміна корпусних деталей від 350

Ремонт / відновлення корпусів від 300
Заміна накопичувачів від 350
Встановлення додаткових модулів пам'яті від 250
Заміна тачпаду від 500
Прошивка BIOS/зняття паролей від 400
Видалення залитостей від 500

Профілактика ПК (чистка від пилу, змащування системи охолодження, заміна 
термопровідних елементів).

від 250

Ремонт материнської плати 1 групи складності : (заміна емностей, роз'ємів і.т.д). від 350
Ремонт Ремонт материнської плати 2 групи складності: (прогрів плати, складна пайка, 
усунення залитостей).

від 500

Видалення вірусів від 150 
Установка драйверів пристроїв від  150
Установка ПЗ від  150
Установка Windows (без врахування вартості дистрибутиву) від  400
Налаштування доступу в Інтернет від  250
Налашутвання ПК для роботи в мережі від  250
Налаштування роутера від  350
Перевстановлення ліцензійної ОС, встановленної на пристрої замовника від 350
Копіювання інформації на інший жорсткий диск або CD/DVD носій, перенесення даних 
при заміні материнської плати в КПК (якщо це можливо)

від 250

Копіювання інформації на інший жорсткий диск або CD/DVD носій, перенесення даних 
при заміні материнської плати в КПК з пошкодженного носія. від 500

У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.

 ВСТАНОВЛЕННЯ І НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У вартість послуг запчастини не включені та оплачуються окремо. 
Гарантія на виконані роботи з ремонту - 3 місяці .

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМПЬЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

НОУТБУКИ

ПЕРСОНАЛЬНІ КОМП'ЮТЕРИ
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Вид робіт Вартість, грн.
Діагностика несправності з подальшим ремонтом безкоштовно
Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан пристрою. Без 
ремонту. (Фотозвіт за запитом + 50грн / при можливості) кнопкові

150

Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан пристрою. Без 
ремонту. (Фотозвіт за запитом + 50грн / при можливості) смартфони

200

Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан пристрою. Без 
ремонту. (Фотозвіт за запитом + 50грн / при можливості) стабілізатори

200

Заміна мікрофона від 200
Заміна динаміка від 200
Заміна корпусу від 200
Заміна сенсора від 250
Заміна екрану від 350
Заміна шлейфа від 150
Заміна системного роз'єму від 250
Ремонт 1 групи складності (дрібний ремонт, середня пайка, усунення дрібних 
залитостей плати)

від 250

Ремонт 2 групи складності (прогрів плати, складна пайка, усунення середніх 
залитостей  плати)

від 350

Ремонт 3 групи складності (заміна BGA мікросхем, складний електричний 
ремонт)

від 450

Програмування мобільного телефону від 350
Заміна дисплейного модуля від 400
Заміна АКБ від 100

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

У вартість послуг запчастини не включені та оплачуються окремо. 
Гарантія на виконані роботи з ремонту - 3 місяці .
У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.
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Вид робіт Вартість, грн.
Діагностика несправності з подальшим ремонтом безкоштовно
Діагностика несправності, видача письмого висновку про стан пристрою. Без
ремонту. Пристрої з екраном до 8" (фотозвіт за запитом+50 грн при
можливості)

200

Діагностика несправності, видача письмого висновку про стан пристрою. Без
ремонту. Пристрої з екраном 8"-10" (фотозвіт за запитом+50 грн при
можливості)

300

Прошивка, форматування і т.д. (роботи не потребуючі розбирання пристрою) від 250

Заміна внутрішньої пам'яті в електронних книгах (4GB) 550
Заміна внутрішньої пам'яті в електронних книгах (8GB) 650
Настройка планшетов (установка доп. приложений) від 250
Відновлення пристрою прошитого сторонньою прошивкою від 350
Механічний ремонт пов'язаний з розбиранням пристрою (заміна джойстиків,
кнопок, корпусних деталей, проста пайка)

від 350

Ремонт 1 групи складності (дрібний ремонт, середня пайка, усунення дрібних
залитостей)

від 350

Ремонт 2 групи складності (прогрів елементів плати, складна пайка, усунення
середніх залитостей)

від 450

Ремонт 3 групи складності (заміна BGA елементів, складний електричний
ремонт)

від 550

Заміна E-Ink дисплею 5" (у вартість включено дисплей) від  920
Заміна E-Ink дисплею 6" (у вартість включено дисплей) від 1090
Заміна E-Ink дисплею 9" (у вартість включено дисплей) від 2250
Заміна дисплейного модулю від  400
Заміна АКБ від  150

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ ТА ПЛАНШЕТІВ

У вартість послуг запчастини не включені та оплачуються окремо. 
Гарантія на виконані роботи з ремонту - 3 місяці .
У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.
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Вид робіт Вартість, грн.
Виїзд інженера до замовника для діагностики і ремонту (за один виїзд) по м. 
Києву

200

Транспортні послуги з доставки малогабаритної оргтехніки (в СЦ і назад) 150
Транспортні послуги з доставки великогабаритної оргтехніки (в СЦ і назад) від 350

Програмування або інсталяція периферійних пристроїв (підключення до ПК, 
інсталяція драйверів, програмування, розблокування, налаштування опцій) від 350

Терміновий ремонт протягом 1 години (при можливості) 100

Чистка/мийка сильно забрудненної техніки перед проведенням діагностики
150

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

У вартість послуг запчастини не включені та оплачуються окремо. 
Гарантія на виконані роботи з ремонту - 3 місяці .
У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.
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Вид робіт Вартість, грн.
Діагностика несправності з подальшим ремонтом безкоштовно

Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан 
пристрою. Без ремонту. (Фотозвіт за запитом + 50грн / при можливості) 200

Заміна двигуна 450
Заміна механізму змотування кабелю від 300
Заміна кнопок, регуляторів від 400
Ремонт двигуна від 450
Ремонт механізму змотування кабелю від 400
Ремонт плати живлення від 350
Профілактика від 350
Чистка моторного блоку від 450
Заміна засувки шланга від 350
Заміна фільтрів від 150

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПИЛОСМОКІВ

У вартість послуг запчастини не включені та оплачуються окремо. 
Гарантія на виконані роботи з ремонту - 3 місяці .
У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.
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Вид робіт Вартість, грн.
Діагностика несправності з подальшим ремонтом безкоштовно
Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан пристрою. 
Без ремонту. (Фотозвіт за запитом + 50грн / при можливості)

200

Ремонт магнетрона від 550
Ремонт механізму двері (заміна гачка, датчиків) від 300
Заміна двигуна тарілки від 350
Заміна магнетрона від 400
Заміна слюди від 300
Профілактика від 250
Ремонт плати живлення від 350
Ремонт плати керування від 450
Заміна запобіжника від 350
Заміна корпусних частин від 200
Ремонт корпусних частин (недоступних до замовлення) від 350

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВИХ ПІЧОК

У вартість послуг запчастини не включені та оплачуються окремо. 
Гарантія на виконані роботи з ремонту - 3 місяці .
У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.
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01.02.2019 року.

Вид робіт Вартість, грн.
Діагностика несправності з подальшим ремонтом безкоштовно
Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан пристрою. 
Без ремонту. (Фотозвіт за запитом + 50грн / при можливості) прості

200

Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан пристрою. 
Без ремонту. (Фотозвіт за запитом + 50грн / при можливості) складні

300

Очищення від накипу 180 - 480
Очищення від кавових жирів 180 - 480
Очищення молочної системи 180 - 480
Очищення та змащування заварного блоку 180 - 480
Очищення кавомолки кавомашини 240 - 640
Очищення дозаторної системи кавомашини 240 - 640
Очищення диспенсера - носика подачі кави 180 - 480
Очищення дренажного каналу 180 - 480
Дезінсекція кавового апарата 180 - 480
Дезінфекція кавового апарата 180 - 480

Заміна фільтра води 180 - 480
Заміна ущільнювачів гідросистеми 240 - 640
Заміна ущільнювача бункера води, манжета 180 - 480
Заміна ущільнювача бункера води, манжета 320 - 720
Заміна конекторів гідросистеми 180 - 480
Ремонт або заміна мультиклапана 320 - 720
Ремонт або заміна електромагнітного клапана 320 - 720
Ремонт або заміна дренажного клапана 320 - 720
Ремонт або заміна редукційного клапана 320 - 720
Ремонт або заміна клапана надлишкового тиску 320 - 720
Ремонт або заміна помпи, насоса 320 - 720
Ремонт або заміна крана 320 - 720
Ремонт або заміна бойлера, нагрівача, тена 480 - 980

Чистка заварювального механізму 180 - 480
Заміна ущільнювачів 180 - 480
Змащування заварювального механізму 180 - 480
Обслуговування заварювального механізму 180 - 480
Заміна частин заварювального механізму 180 - 480

Чистка редуктора 240 - 640
РЕДУКТОР

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КАВОВАРОК

ЧИЩЕННЯ

ГІДРОСИСТЕМА

ЗАВАРНИК (БРИВЕР)



Ремонт або заміна двигуна 240 - 640
Заміна шестерень 240 - 640
Заміна запобіжників, датчиків, мікровимикачів 180 - 480
Змащування редуктора 180 - 480
Профілактика редуктора 180 - 480

Чистка кавомолки кавомашини 240 - 640
Чистка дозаторних системи кавомашини 240 - 640
Ремонт або заміна двигуна 240 - 640
Налаштування або заміна жорен, ножів 180 - 480
Заміна кофевода, кульок, тріскачки, пружини, шайби 180 - 480
Ремонт або заміна редуктора кавомолки 240 - 640
Заміна тримачів жорен 180 - 480

Ремонт або заміна силової плати 480 - 980
Ремонт або заміна модуля керування 320 - 720
Ремонт або заміна проводки 480 - 980
Ремонт або заміна лічильника 480 - 980
Прошивка модуля керування 480 - 980

Ремонт або заміна корпусних частин 240 - 640
Ремонт або заміна бункера води 180 - 480
Ремонт або заміна бункера відходів 180 - 480
Ремонт або заміна бункера кави 180 - 480
Ремонт або заміна каплезбірника, піддону 180 - 480
Ремонт або заміна диспенсера 180 - 480

Очищення молочної системи 180 - 480
Заміна ущільнювачів молочної системи 180 - 480
Ремонт або заміна капучинатора, молочника 180 - 480
Ремонт або заміна корпусних частин капучинатора, молочника 180 - 480
Чистка шоколадника 180 - 480
Ремонт шоколадника 180 - 480

КАВОМОЛКА

ЕЛЕКТРОНІКА

КОРПУСНИЙ РЕМОНТ

МОЛОЧНА СИСТЕМА

У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.

У вартість послуг запчастини не включені та оплачуються окремо. 
Гарантія на виконані роботи з ремонту - 3 місяці .



Затверджую!                                                                 ТОВ "ВДК СЕРВІС"
Директор ТОВ “ВДК Сервіс”                 ЕДРПОУ: 38674394

                                                                  МП         03049, м. Київ,  вул. Генерала 
Геннадія Воробйова 4-А            

Герасімчук Н.С. _________________   Тел: (044)222-99-20    
                                            підпис

01.02.2019 року.

Вид робіт Вартість, грн.
Діагностика несправності з подальшим ремонтом безкоштовно
Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан 
пристрою. Без ремонту. (Фотозвіт за запитом + 50грн / при 
можливості)

200

Заміна датчика температури (кришка, ТЕН) від 350
Заміна замка кришки від 300
Заміна кришки від 350
Заміна парових клапанів від 350
Заміна плати живлення від 350
Заміна плати керування від 350
Заміна таймера від 350
Заміна термозапобіжника від 350
Заміна термостата від 350
Заміна ТЕНу від 400
Заміна ущільнювача від 300
Ремонт плати живлення від 400
Ремонт плати керування від 400
Ремонт внутрішньої проводки від 200

РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ МУЛЬТИВАРОК, ПАРОВАРОК

У вартість послуг запчастини не включені та оплачуються окремо. 
Гарантія на виконані роботи з ремонту - 3 місяці .

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.



Затверджую!                                                                 ТОВ "ВДК СЕРВІС"
Директор ТОВ “ВДК Сервіс”                 ЕДРПОУ: 38674394

                                                                  МП         03049, м. Київ,  вул. Генерала 
Геннадія Воробйова 4-А            

Герасімчук Н.С. _________________   Тел: (044)222-99-20    
                                            підпис

01.02.2019 року.

Вид робіт Вартість, грн.
Діагностика несправності з подальшим ремонтом безкоштовно
Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан 
пристрою. Без ремонту. (Фотозвіт за запитом + 50грн / при 
можливості)

200

Заміна двигуна від 350
Заміна кнопок від 300
Заміна муфти (шестерні) від 350
Заміна плати живлення від 350
Заміна плати керування від 350
Заміна редуктора від 350
Заміна ременів від 350
Заміна частин корпусу від 250
Ремонт двигуна від 350
Ремонт плати живлення від  400
Ремонт плати керування від 350

Ремонт (відновлення недоступних до замовлення) корпусних частин
від 300

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ М'ЯСОРУБОК, БЛЕНДЕРІВ, КУХОННИХ КОМБАЙНІВ, 
СОКОВИЖИМАЛОК

У вартість послуг запчастини не включені та оплачуються окремо. 
Гарантія на виконані роботи з ремонту - 3 місяці .
У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.



Затверджую!                                                                 ТОВ "ВДК СЕРВІС"
Директор ТОВ “ВДК Сервіс”                 ЕДРПОУ: 38674394

                                                                  МП         03049, м. Київ,  вул. Генерала 
Геннадія Воробйова 4-А            

Герасімчук Н.С. _________________   Тел: (044)222-99-20    
                                            підпис

01.02.2019 року.

Вид робіт Вартість, грн.
Діагностика несправності з подальшим ремонтом безкоштовно
Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан 
пристрою. Без ремонту. (Фотозвіт за запитом + 50грн / при 
можливості)

150

Ремонт плати живлення от 350
Ремонт плати керування от 400
Ремонт блоку озонування от 350
Ремонт блоку іонізації от 350
Ремонт кабелю живлення 250

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗВОЛОЖУВАЧІВ, ІОНІЗАТОРІВ, ОЗОНАТОРІВ

У вартість послуг запчастини не включені та оплачуються окремо. 
Гарантія на виконані роботи з ремонту - 3 місяці .
У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.



Затверджую!                                                                 ТОВ "ВДК СЕРВІС"
Директор ТОВ “ВДК Сервіс”                 ЕДРПОУ: 38674394

                                                                  МП         03049, м. Київ,  вул. Генерала 
Геннадія Воробйова 4-А            

Герасімчук Н.С. _________________   Тел: (044)222-99-20    
                                            підпис

01.02.2019 року.

Вид робіт Вартість, грн.
Діагностика несправності з подальшим ремонтом безкоштовно
Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан пристрою. 
Без ремонту. (Фотозвіт за запитом + 50грн / при можливості)

200

Відновлення механізму двері 300
заміна двигуна від 350
заміна лопатки 50
Заміна плати керування від 350
Заміна приводу ємності 400
Заміна ременя приводу від 350
заміна сальників від 350
заміна ТЕНу 400
Заміна термодатчика, термозапобіжника 350
заміна трансформатора 400
Заміна шестерні вала двигуна 400
Ремонт двигуна від 450
Ремонт кнопок від 350
Ремонт плати живлення от 400
Ремонт плати керування от 450
Видалення нагару, засмічення от 250

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ХЛІБОПІЧОК

У вартість послуг запчастини не включені та оплачуються окремо. 
Гарантія на виконані роботи з ремонту - 3 місяці .
У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.



Затверджую!                                                                 ТОВ "ВДК СЕРВІС"
Директор ТОВ “ВДК Сервіс”                 ЕДРПОУ: 38674394

                                                                  МП         03049, м. Київ,  вул. Генерала 
Геннадія Воробйова 4-А            

Герасімчук Н.С. _________________   Тел: (044)222-99-20    
                                            підпис

01.02.2019 року.

Вид робіт Вартість, грн.
Діагностика несправності з подальшим ремонтом безкоштовно
Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан пристрою. Без 
ремонту. (Фотозвіт за запитом + 50грн / при можливості)

150

заміна підошви 400
Заміна корпусних частин 250-550
Ремонт кабелю живлення від 250
Профілактика (чистка від накипу і забруднень) от 400
Ремонт або заміна термостата 450
Ремонт парогенератора 500
Ремонт системи живлення от 350

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАСОК

У вартість послуг запчастини не включені та оплачуються окремо. 
Гарантія на виконані роботи з ремонту - 3 місяці .
У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.



Затверджую!                                                                 ТОВ "ВДК СЕРВІС"
Директор ТОВ “ВДК Сервіс”                 ЕДРПОУ: 38674394

                                                                  МП         03049, м. Київ,  вул. Генерала 
Геннадія Воробйова 4-А            

Герасімчук Н.С. _________________   Тел: (044)222-99-20    
                                            підпис

01.02.2019 року.

Вид робіт Вартість, грн.
Діагностика несправності з подальшим ремонтом безкоштовно
Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан пристрою. Без 
ремонту. (Фотозвіт за запитом + 50грн / при можливості)

150

Ремонт кабелю живлення от 150
Заміна кабелю живлення от 250
Видалення засмічень (профілактичні роботи) 350
Ремонт корпусу от 150
Ремонт плати живлення от 350
Заміна крильчатки фена 350
Ремонт плойки / випрямляча от 250
Відновлення контактних груп від 200

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ  ФЕНІВ ДЛЯ ВОЛОССЯ, ПЛОЙОК, ВИПРЯМЛЯЧІВ ДЛЯ ВОЛОССЯ

У вартість послуг запчастини не включені та оплачуються окремо. 
Гарантія на виконані роботи з ремонту - 3 місяці .
У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.



Затверджую!                                                                 ТОВ "ВДК СЕРВІС"
Директор ТОВ “ВДК Сервіс”                 ЕДРПОУ: 38674394

                                                                  МП         03049, м. Київ,  вул. Генерала 
Геннадія Воробйова 4-А            

Герасімчук Н.С. _________________   Тел: (044)222-99-20    
                                            підпис

01.02.2019 року.

Вид робіт Вартість, грн.
Діагностика несправності з подальшим ремонтом безкоштовно

Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан 
пристрою. Без ремонту. (Фотозвіт за запитом + 50грн / при можливості) 150

Механічний ремонт чайника від 250
Видалення накипу/інших забруднень 250
Електричний ремонт чайника від 350
Ремонт кабелю живлення від 150
Заміна кабелю живлення від 250

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОЧАЙНИКІВ

У вартість послуг запчастини не включені та оплачуються окремо. 
Гарантія на виконані роботи з ремонту - 3 місяці .
У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.



Затверджую!                                                                 ТОВ "ВДК СЕРВІС"
Директор ТОВ “ВДК Сервіс”                 ЕДРПОУ: 38674394

                                                                  МП         03049, м. Київ,  вул. Генерала Геннадія 
Воробйова 4-А            

Герасімчук Н.С. _________________   Тел: (044)222-99-20    
                                            підпис

01.02.2019 року.

Вид робіт Вартість, грн.
Діагностика несправності з подальшим ремонтом безкоштовно
Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан пристрою. Без ремонту. 
(Фотозвіт за запитом + 50грн / при можливості) провідні пристрої

150

Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан пристрою. Без ремонту. 
(Фотозвіт за запитом + 50грн / при можливості) безпровідні пристрої

200

Ремонт дротових навушників від 150
Ремонт бездротових навушників від 250
Ремонт дротових колонок від 200
Ремонт бездротових колонок від 250
Ремонт багатоканальних акустичних систем від 250
Ремонт підсилювачів НЧ від 250

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАВУШНИКІВ ТА КОЛОНОК

У вартість послуг запчастини не включені та оплачуються окремо. 
Гарантія на виконані роботи з ремонту - 3 місяці .
У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.



Затверджую!                                                                 ТОВ "ВДК СЕРВІС"
Директор ТОВ “ВДК Сервіс”                 ЕДРПОУ: 38674394

                                                                  МП         03049, м. Київ,  вул. Генерала 
Геннадія Воробйова 4-А            

Герасімчук Н.С. _________________   Тел: (044)222-99-20    
                                            підпис

01.02.2019 року.

Вид робіт Вартість, грн.
Діагностика несправності з подальшим ремонтом безкоштовно
Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан пристрою. 
Без ремонту. (Фотозвіт за запитом + 50грн / при можливості)

150

Ремонт механічний від150
Ремонт електричний від 150
Заміна динаміка від 350
Заміна акумулятора від 350
Заміна мікрофона від 350
Відновлення декоративних елементів від 50

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ДИТЯЧИХ ІГРАШОК

У вартість послуг запчастини не включені та оплачуються окремо. 
Гарантія на виконані роботи з ремонту - 3 місяці .
У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.



Затверджую!                                                                 ТОВ "ВДК СЕРВІС"
Директор ТОВ “ВДК Сервіс”                 ЕДРПОУ: 38674394

                                                                  МП         03049, м. Київ,  вул. Генерала 
Геннадія Воробйова 4-А            

Герасімчук Н.С. _________________   Тел: (044)222-99-20    
                                            підпис

01.02.2019 року.

Вид рабіт Вартість, грн.
Діагностика несправності з подальшим ремонтом безкоштовно
Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан 
пристрою. Без ремонту. (Фотозвіт за запитом + 50грн / при 
можливості) портативні ігрові консолі

250

Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан 
пристрою. Без ремонту. (Фотозвіт за запитом + 50грн / при 
можливості) стаціонарні ігрові приставки

300

Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан 
пристрою. Без ремонту. (Фотозвіт за запитом + 50грн / при 
можливості) ігрові джойстики / рулі

200

Ремонт маніпуляторів від 250
Ремонт портативних ігрових консолей від 300
Ремонт стаціонарних приставок від 400

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ІГРОВИХ ПРИСТАВОК ТА МАНІПУЛЯТОРІВ

У вартість послуг запчастини не включені та оплачуються окремо. 
Гарантія на виконані роботи з ремонту - 3 місяці .
У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.



Затверджую!                                                                 ТОВ "ВДК СЕРВІС"
Директор ТОВ “ВДК Сервіс”                 ЕДРПОУ: 38674394

                                                                  МП         03049, м. Київ,  вул. Генерала 
Геннадія Воробйова 4-А            

Герасімчук Н.С. _________________   Тел: (044)222-99-20    
                                            підпис

01.02.2019 року.

Вид робіт Вартість, грн.
Діагностика несправності з подальшим ремонтом безкоштовно
Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан пристрою. Без ремонту. 
(Фотозвіт за запитом + 50грн / при можливості)

150

Заміна АКБ 250
Ремонт електричний від 350

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ДБЖ

У вартість послуг запчастини не включені та оплачуються окремо. 
Гарантія на виконані роботи з ремонту - 3 місяці .
У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.



Затверджую!                                                                 ТОВ "ВДК СЕРВІС"
Директор ТОВ “ВДК Сервіс”                 ЕДРПОУ: 38674394

                                                                  МП         03049, м. Київ,  вул. Генерала 
Геннадія Воробйова 4-А            

Герасімчук Н.С. _________________   Тел: (044)222-99-20    
                                            підпис

01.02.2019 року.

Вид рабіт Вартість, грн.
Діагностика несправності з подальшим ремонтом безкоштовно
Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан пристрою. Без ремонту. 
(Фотозвіт за запитом + 50грн / при можливості)

200

Ремонт плати живлення від 350
Заміна ТЕНу від 300
Заміна лампи підсвічування 200
Ремонт механізму відкриття дверцят від 350
Профілактичні роботи (видалення нагару та ін.) від 250
Ремонт корпусних деталей (недоступних до замовлення) від 250
Заміна корпусних деталей від 350

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОДУХОВОК ТА ПЛИТ

У вартість послуг запчастини не включені та оплачуються окремо. 
Гарантія на виконані роботи з ремонту - 3 місяці .
У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.



Затверджую!                                                                 ТОВ "ВДК СЕРВІС"
Директор ТОВ “ВДК Сервіс”                 ЕДРПОУ: 38674394

                                                                  МП         03049, м. Київ,  вул. Генерала 
Геннадія Воробйова 4-А            

Герасімчук Н.С. _________________   Тел: (044)222-99-20    
                                            підпис

01.02.2019 року.

Вид робіт Вартість, грн.
Діагностика несправності з подальшим ремонтом безкоштовно
Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан пристрою. Без 
ремонту. (Фотозвіт за запитом + 50грн / при можливості) портативні фотоаппарати 

200

Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан пристрою. Без 
ремонту. (Фотозвіт за запитом + 50грн / при можливості) дзеркальні

300

Портативний фотоаппарат - Відновлення механічних пошкоджень (шторки, барабани) от 450
Портативний фотоаппарат - Відновлення шлейфа від 500
Портативний фотоаппарат - Модульний ремонт без урахування запчастин: заміна 
дефектного модуля (живлення, спалах, фокусування) від 400
Портативний фотоаппарат - Профілактичні роботи: чистка контактних з'єднань і 
шлейфів (видалення пилу, піску) від 450
Портативний фотоаппарат - Розбирання та чистка механічних вузлів об'єктива 
(видалення пилу, піску) від 450
Портативний фотоаппарат - Ремонт механічних пошкоджень корпусу від 200
Портативний фотоаппарат - Ремонт системної плати: заміна SMD-елементів, 
відновлення пошкоджених ділянок (від рідини) від 600
Дзеркальний - Відновлення шлейфа від 600
Дзеркальний - Модульний ремонт без урахування запчастин: заміна дефектного 
модуля (живлення, спалах, фокусування) від 550
Дзеркальний - Профілактичні роботи: чистка контактних з'єднань і шлейфів 
(видалення пилу, піску) від 980
Дзеркальний - Ремонт механічних пошкоджень корпусу від 300
Дзеркальний - Ремонт об'єктива без урахування вартості запчастин від 650
Дзеркальний - Ремонт системної плати: заміна SMD-елементів, відновлення 
пошкоджених ділянок (від рідини) від 820
Дзеркальний - Чистка матриці: видалення пилу, слідів від 530

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ФОТОАППАРАТІВ 

У вартість послуг запчастини не включені та оплачуються окремо. 
Гарантія на виконані роботи з ремонту - 3 місяці .
У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.



Затверджую!                                                                 ТОВ "ВДК СЕРВІС"
Директор ТОВ “ВДК Сервіс”                 ЕДРПОУ: 38674394

                                                                  МП         03049, м. Київ,  вул. Генерала 
Геннадія Воробйова 4-А            

Герасімчук Н.С. _________________   Тел: (044)222-99-20    
                                            підпис

01.02.2019 року.

Вид робіт Вартість, грн.
Діагностика несправності з подальшим ремонтом безкоштовно
Діагностика несправності, видача письмового висновку про стан пристрою. Без 
ремонту. (Фотозвіт за запитом + 50грн / при можливості)

200

Заміна динаміка від 200
Заміна мікрофона від 400
Заміна акумулятора від 200
Ремонт блоку живлення від 200
Ремонт плати керування від 450
Ремонт або заміна кнопок від 200
Ремонт або заміна корпусних частин від 200

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОСЛУГИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ РАДІО/ВІДЕО НЯНЬ

У вартість послуг запчастини не включені та оплачуються окремо. 
Гарантія на виконані роботи з ремонту - 3 місяці .
У випадку відсутності послуги в прайсі - ії вартість визначається індивідуально.


