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http://www.hoangloclaptop.com/

BÁO GIÁ SỬA CHỮA
STT
I SỬA CHỮA

NỘI DUNG SỬA CHỮA THAY THẾ

1 Làm lại vỏ, sửa bản lề, sửa bàn phím laptop:

KHUNG GIÁ THAM
KHẢO
BẢO HÀNH
150.000 - 350.000

Vỏ: Hàn vỏ, mất một phần vỏ, thay vỏ
Bản lề: Gãy rời, bung chân vít, làm lại, thủng hở giá đỡ
Sửa bàn phím: bàn phím bị liệt, không gõ được, bị chập
2 Sửa các bệnh màn hình và cao áp:
Màn hình: Mờ nhìn kỹ mới thấy hình, một màu xanh hoặc đỏ, nước vào màn hình, loang, chập chờn, màn
trắng xóa
3 Sửa main laptop

200.000 - 400.000

200.000 - 500.000

Những bệnh bật không lên:
- Laptop bật không vào điện nhưng có đèn báo sạc pin
- Laptop lúc thì bật được lúc không chập chờn do chíp ĐK nguồn
- Laptop bật có điện vào các đèn sáng, không lên hình (do lỗi chipset VGA, sử dụng chip NVDIA
,AMD,ATI
usdvào
đếncác
60usd
từng
loại lên
có thể
ngay
nếu RAM
chưa sửa
- Laptop bậtgiácó50
điện
đèn tuỳ
sáng,
không
hìnhlấy
(do
lỗi khe
) chữa nơi khác.
- Laptop bật vào Win một lúc thì treo máy hoặc khởi động lại do nóng chíp
4 Sửa laptop không dùng được sạc
-Laptop toshiba dùng pin thì chạy tốt, cứ cắm sạc vào là tự tắt máy, khởi động lại, nhoè màn hình, xọc
màn hình
-Laptop dùng pin thì bình thường , cắm sạc vào là treo máy bị xé hình

300.000 - 500.000

5 Sửa laptop không sạc được pin

200.000 - 400.000

- Laptop không sạc được pin ( pin vẫn tốt ) do mạch nạp
6 Sửa card Sound (âm thanh)

200.000 - 400.000

- Laptop không có tiếng do hỏng chip âm thanh
-Laptop không có tiếng (cắm tai nghe bình thường ) do hỏng loa
7 Sửa laptop bị hỏng chỗ cắm sạc, gãy cổng USB không sử dụng được:

50.000 - 500.000

Tất cả các máy sửa
chữa ở Hoàng Lộc
đều được bảo hành
3 tháng, sau bảo
hành vẫn được hỗ
trợ với giá tốt nhất.

8 Sửa laptop không nhận Wirless, Mạng không nối được internet ,hỏng cổng mạng LAN.
Thay mới Camera Web cam ,Blutoot….
9

200.000 - 400.000
200.000 - 400.000

Ngoài ra chúng tôi còn nhận sửa chữa màn LCD của PC

II THAY THẾ
Thay mới màn hình
- Màn hình laptop 14.1 wide gương và 15.4 màn mới nguyên hộp chính hãng thay cho sony

1.500.000

- Màn hình laptop 14.0 sử dụng đèn nền LED màn mới nguyên hộp chính hãng thay cho hp, acer, lenovo

1.300.000

- Màn hình laptop 17.0 và 13.3 màn mới nguyên hộp chính hãng thay cho ,hp,compaq,acer,lenovo

2.500.000

- Màn hình laptop 12.1 và 13.3 gương wide màn mới nguyên hộp chính hãng thay cho sony

1.800.000

III ĐÀO TẠO
-Công Ty nhận học viên học sửa chữa Laptop, Được học và làm thực tế ngay tại công ty. Học viên
được đào tạo bài bản, tốt nghiệp có thể làm việc tại công ty với mức lương thoả đáng.
Website: www.hoangloclaptop.com
- Điện thoại 04 .36288428
0919792555 – Anh Nguyễn Ngọc Đỉnh

6 Tháng

Liên hệ trực tiếp để
nhận giá tốt nhất

