
  Jesteśmy firmą działającą na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem
województwa Kujawsko-pomorskiego, Zachodnia-pomorskiego i lubuskiego. Od  początku
powstania w 1994 roku, największą wartość „VOTUM” stanowią ludzie. To dzięki ich
zaangażowaniu i podnoszeniu kwalifikacji w ciągu 20-lat firma dynamicznie się rozwinęła.

Zdając sobie sprawę z prężnie rozwijającego się rynku IT, firma Votum wychodzi naprzeciw
klientom indywidualnym jak również korporacyjnym, którzy są zainteresowani
kompleksową obsługą informatyczną.

W dzisiejszych czasach już chyba nikt nie potrafi sobie wyobrazić funkcjonowania firmy bez
sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych czy dostępu do Internetu. Naszym celem jest
doraźna pomoc klientom natrafiającym na trudności techniczne, jak również doradztwo w
wyborze najlepszych rozwiązań informatycznych.

Zajmujemy się profesjonalnym serwisem komputerowym. Świadczymy usługi z dojazdem
do klienta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz firmy. Możliwe jest podpisanie
umowy na stałą opiekę nad sprzętem komputerowym w firmie. Naprawa sprzętu door to door.

Jeżeli wykupią państwo abonament u nas w firmie , zyskają Państwo wiele korzyści . Przede
wszystkim oszczędność , nie będzie potrzeby zatrudniania informatyka, bowiem naszej
strony zapewniamy pełen profesjonalizm oraz fachowe doradztwo i  zakres pomocy . 



PAKIET GODZINOWY
Jest to najtańsze rozwiązanie dla małych oraz średnich firm. Opieka nad 
infrastrukturą IT  jest rozliczana  na podstawie rzeczywistych przepracowanych 
godzin naszego informatyka w siedzibie Państwa  firmy/instytucji. Usługa „Pakiet 
Godzinowy” daję gwarancję niezakłóconego działania pracy. Dla każdego klienta 
jest opracowywany indywidualny pakiet usług oraz liczba do wykorzystania w 
pakiecie. Pakiet  godzin można wykorzystać w ciągu pół roku od daty podpisania 
umowy.

     Pakiet 5 godzin - 350 zł / 70 zł netto  godzina
     Pakiet 10 godzin – 550 zł / 55 zł  netto godzina

     Pakiet 15 godzin – 750 zł /  50 zł  netto  godzina
     Pakiet 20 godzin  -  900zł  / 45 zł  netto  godzina 

    

Po podsianiu umowy nasz technik dokona przeglądu infrastruktury IT w 
siedzibie firmy, sprawdzi legalność oprogramowania oraz zainstalowane 

programy na komputerze 
Usługi nie objęte cennikiem , będą negocjowane indywidualnie z klientem

Umowy serwisowe opłacane są na zasadzie abonamentu miesięcznego w formie 
ryczałtu, a usługi doraźne opłacane są jednorazowo za wykonaną usługę. 

Jeżeli posiadają państwo już nasze usługi oferujemy 10% zniżki  

 


