
Omdömen från Datamannens kunder! Utdrag från  

 

Eva B 

Om Datamannen 

Har flera gånger anlitat Datamannen för hjälp och support. Detta för att jag själv är alldeles oduglig på datorer. Man 

får hjälp snabbt och lätt. Ingen fråga är för dum för Datamannen och man får alltid lättförståeliga svar!  

Tack Datamannen! 

Företaget svarar | Anmäl omdöme 

  

Datamannen I Linköping svarar 

Tack Eva! Det är alltid roligt att kunna stå till tjänst! 

Anmäl 

 

   

Glappande strömtillförsel till laptop fixad! 

     

Datamannen, eller jag skulle snarare vilja kalla honom datakirurgen, gjorde ett utomordentligt jobb med min laptop 

som hade glapp någonstans i strömtillförseln och inte ville ladda. Han fick plocka isär hela PC:n och byta ut den 

trasiga DC kontakten. Nu funkar den helt utan problem. Tusen tack för hjälpen! 

 

/Mattias 

Företaget svarar | Anmäl omdöme 

  

Datamannen I Linköping svarar 

Tack Mattias! Jag hoppas kunna stå till tjänst fler gånger. Lycka till med ditt intressanta simuleringsarbete! 
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Annicka W 

Datahjälp 

     

Hade dåligt program och långsam PC. Skrivaren fungerade ej.  

Fick snabb och säker hjälp och allt fungerar jättebra.Rimligt pris! 

Företaget svarar | Anmäl omdöme 

  

Datamannen I Linköping svarar 

Tack så mycket Annicka! Det var trevligt att träffas! Jag förstår om du trivs bättre med Windows 7 istället för 

Windows 8, som du hade förut. Jag gillar också 7:an bättre! 

Anmäl 

 

Bertil T 

Trasig PC 

     

Datormannen fixade min dator som var helt obrukbar. Han reparerade den i sin verkstad, kom sedan hem med den 

och kollade att alla installationer fungerade. Nu fungerar min dator alldeles utmärkt. Den har faktiskt aldrig varit så 

snabb och bra! Jag är mycket nöjd! 

Företaget svarar | Anmäl omdöme 

  

Datamannen I Linköping svarar 

Tack Bertil! Jag hoppas datorn tjänar dig väl i din videostudio framöver! 

Anmäl 

Anmäl 
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"Omöjlig" reparation 

Datamannen lyckades med en till synes omöjlig reparation: att fixa en laptop med integrerad grafik där grafiken 

hade lagt av. Annars hade laptopen bara varit att slänga, alternativet hade varit ett nytt moderkort för tusentals 

kronor. Jag drar ner betyget till fyra eftersom datorns hölje hade... visa mer 

Företaget svarar | Anmäl omdöme 

  

Datamannen I Linköping svarar 

Tack Bo! Beklagar verkligen reporna. Jag ska vara noggrann med underlägg i fortsättningen. Tack för du 

uppmärksammade mig på detta! 

Anmäl 

  

 

Alf H 

Lysande! 

Fantastiskt att få hjälp med datorstrul snabbt och effektivt. Mycket bekvämt med hembesök, hämtning och leverans. 

Företaget svarar | Anmäl omdöme 

  

Datamannen I Linköping svarar 

Tack ska du ha Alf! Jag hoppas att din dator håller sig problemfri ett bra tag nu! 

Anmäl  
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Ivan Y 

Problem med Windows 8.1 Auto Repair 

Datamannen, aka Stefan, hittade jag av en ren slump på Eniro och måste säga att det var tur att jag gjorde det! Min 

bärbara fastnade i en oändlig BSOD loop där jag inte kunde komma in på operativsystemet ens. Stefan åtgärdade 

problemet samt rengjorde fläktarna i datorn så nu beter den sig som om den... visa mer 

Företaget svarar | Anmäl omdöme 

  

Datamannen I Linköping svarar 

Roligt att höra att du är nöjd Ivan! Jag hoppas att jag kan stå till tjänst fler gånger. 

Anmäl 

 

 

   

Krånglande datorer 

     

Har ännu en gång anlitat Stefan" Datamannen" Häll. 

Han är suverän på att få igång maskinerna, fixar ALLT såväl nätverk som maskiner,dessutom är han vrålsnabb när 

man kallar på honom. Han är värd varenda krona som han debiterar. 

Företaget svarar | Anmäl omdöme 

  

Datamannen I Linköping svarar 

Tack för det Lennart! Du är alltid välkommen åter! Mitt namn är som sagt Hägg snarare än Häll, men servicen är 

lika bra för det :-) 

Anmäl  
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Amed 

Omstart av min dator 

     

Tveka inte att fråga om hjälp, Stefan reparerar din dator i världsklass; snabbt och effektivt. 

Företaget svarar | Anmäl omdöme 

  

Datamannen I Linköping svarar 

Tack så mycket Amed! 

Anmäl 

  

Bernt N 

Omstart av min dator 

     

Jag hade en dator som var irriterande trög ja rent av omöjlig att jobba med och mailen gick inte att läsa 

Stefan graderade upp datorn och ominstallerade samt kompletterade så jag kan köra trådlöst. Alla mina viktiga filer 

lade han tillbaka i datorn och leverade den hem till inom kort tid och till... visa mer 

Företaget svarar | Anmäl omdöme 

  

Datamannen I Linköping svarar 

Tack Bernt! Du är välkommen åter! 

Anmäl 
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