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Ne ravno najboljši Sosed
Kot rečeno, smo med preizkusom storitve podjetja Sosed za tride-
set evrov dobili diagnozo, ki se je glasila, da računalnik ni okužen z 
ničimer. Znesek smo seveda poravnali, a se nam je – vedoč, da je v 
računalniku še vedno povsem nerazredčena druščina virusov, trojan-
cev in manj pomembnega malwara – zdelo vredno preizkusiti, kaj se 
zgodi, če navaden človek zahteva denar nazaj. Pač, za slabo opravljeno 
storitev.
Računalnik so nam popravili dan pred podaljšanim koncem tedna, 
zato smo jih takoj v ponedeljek poklicali, povedali, da smo čez konec 
tedna za drugo mnenje poprosili znanca računalnikarja, ki je v sistemu 
vendarle odkril virus. In zahtevali vsaj delno povračilo plačanega 
zneska.
Prijazna telefonistka nas je čez kaki dve uri poklicala nazaj in poveda-
la, da vračilo denarja ne pride v poštev, saj bi bilo treba nedvoumno 
dokazati, da je njihov delavec naredil napako. S tem smo se seveda 
strinjali in povprašali, ali bo kot dokazilo zadostovalo delovno poročilo 
protivirusnega programa, s katerim je bil računalnik pregledan po 
njihovem obisku. Po kratkem razmisleku in najverjetneje posvetu s 
kolegi smo dobili odgovor, da tak dokaz ne zadostuje. Vmes so namreč 
minili trije dnevi konca tedna in po njihovem mnenju je to čas, ko smo 
lahko sistem vnovič okužili. Da smo v resnici računalniški strokovnjaki 
z laboratorijsko namerno okuženim računalnikom, jim – kljub temu da 

nas je na smrt mikalo – nismo razkrili.
Na tem mestu smo namreč spoznali, da vztrajati nima smisla, čeprav bi 
bil dokaz, kaj se je tiste vmesne dni dogajalo na računalniku, ob pomo-
či sistemskih logov precej preprost: bil je namreč ugasnjen. Navaden, 
računalnika nevešč človek bi imel z iskanjem strokovnjaka, ki bi Sose-
du nedvoumno dokazal njegovo površnost, najverjetneje bistveno več 
stroškov od zahtevanih 30 evrov, zato smo odnehali s prepiranjem. 

Podjetje Sosed je nekaj časa izdajalo tudi svoj TV program.
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način dela na daljavo na domu na domu prevzem-dostava prevzem-dostava prevzem-dostava prevzem-dostava na domu na domu

trajanje popravila nekaj ur nekaj ur nekaj ur 1 dan 1 dan 1 dan 1 dan nekaj ur nekaj ur

cena 25 EUR 20 EUR 35 EUR 25 EUR 30 EUR 30 EUR 54 EUR 30 EUR 40 EUR

neočiščeni 
programi

6 8 0 8 11 6 0 12 6

protivirusna 
zaščita (opozorilo)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

vklopili požarni zid ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

namestitev 
popravkov

✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓

odstranjena vrstica 
Ask

✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗

optimizacija ✗ ✓ ✓ (z doplačilom) ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓

samoiniciativno 
izdali račun

✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓

ocena

za Opravljeno na 
daljavo.

Odzivnost, cena. Kakovost storitve. Cena. Namestitev 
protivirusnega 
programa.

Odzivnost. Kakovost storitve. Odzivnost. Odzivnost.

proti Kakovost storitve. Kakovost storitve. Cena. Kakovost storitve. Nekakovostna 
storitev.

30 € za brezplačni 
protivirusni 
program.

Cena. Kakovost storitve. Cena.




