
Ceník servisních prací a služeb 

Servis PC bez DPH s DPH
P1 Diagnostika závady včetně zjištění ceny vadných komponent 309 Kč 374 Kč

diagnostika, lokalizace závady, návrh řešení opravy včetně zjištění cen nových komponent
P2 Přidání/výměna komponenty 309 Kč 374 Kč

přidání/výměna komponenty pro PC včetně instalace ovladačů a testu funkčnosti

Servis notebooků bez DPH s DPH
N1 Diagnostika závady včetně zjištění ceny vadných komponent 412 Kč 499 Kč

diagnostika, lokalizace závady, návrh řešení opravy včetně zjištění cen nových komponent
N2 Přidání/výměna a otestování paměti/procesoru/optické mechaniky (CD-R, DVD±R, BlueRay)/klávesnice/ventilátoru 412 Kč 499 Kč

přidání/výměna komponenty a otestování funkčnosti celého systému po výměně komponenty
N3 Výměna LCD modulu/invertoru/krytu LCD displeje notebooku (LCD cover) 825 Kč 998 Kč

demontáž víka notebooku, výměna LCD modulu/invertoru/krytu LCD displeje notebooku (LCD cover), montáž víka notebooku, test funkčnosti
N4 Výměna základní desky/krytu těla notebooku (bottom case, top case) 1 239 Kč 1 499 Kč

demontáž notebooku, výměna základní desky/krytu těla notebooku (bottom case/top case), montáž notebooku, test funkčnosti

Software bez DPH s DPH
S1 Instalace MS Windows OEM 825 Kč 998 Kč

instalace operačního systému MS Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8 včetně všech ovladačů
S2 Instalace MS Office OEM 209 Kč 253 Kč

instalace MS Office OEM
S3 Instalace a základní konfigurace serverového operačního systému 8 259 Kč 9 993 Kč

instalace a základní konfigurace operačního systému serveru (Windows Server, Small Business Server, Linux, Novell atd.)
S4 Záloha dat na optické médium (CD-R, DVD±R, BlueRay) 309 Kč 374 Kč

záloha vybraných dat z HDD na CD-R, DVD±R nebo BlueRay médium (včetně 1 ks média)
S5 Záloha/klonování HDD 619 Kč 749 Kč

záloha/vytvoření kopie všech dat a programů z jednoho HDD na druhý
S6 Odvirování PC, odstranění spyware 825 Kč 998 Kč

antivirová kontrola včetně odvirování PC/notebooku a odstranění spyware

Ostatní práce účtované v hodinové sazbě bez DPH s DPH
H1 Práce technika HW 1 hod. 599 Kč 725 Kč

ostatní práce na HW neuvedené v předchozích kategoriích - základní hodinová sazba
H2 Práce technika HW 1 hod. - práce na serveru, práce na síťových aktivních prvcích s managementem 899 Kč 1 088 Kč

přidání/výměna komponent, změna konfigurace serveru, konfigrace routeru, switche, VLAN, VPN apod. - základní hodinová sazba
H3 Práce technika SW 1 hod. - základní software na stanicích 599 Kč 725 Kč

instalace, konfigurace a administrace základního software pro PC a notebooky (operační systém, běžný kancelářský software)
H4 Práce technika SW 1 hod. - specializovaný SW pro stanice, serverový SW Microsoft, Linux, konfigurace firewallů a privátních sítí 899 Kč 1 088 Kč

instalace, konfigurace a administrace spec. SW pro stanice, serverového SW Microsoft, Linux, firewallů a VPN - základní hodinová sazba
H5 Práce technika/konzultanta 1 hod. - analýza a design infrastruktury, zakázková tvorba SW 2 445 Kč 2 958 Kč

konzultační nebo instalační práce - analýza a design infrastruktury, tvorba zakázkového SW - základní hodinová sazba
H6 Práce certifikovaného technika 1 hod. - specializovaná řešení 2 599 Kč 3 145 Kč

instalace a konfigurace enterprise zálohovacího SW, páskových knihoven, blade a high performance serverů, enterprise aktivních prvků apod.

Doprava a cestovné bez DPH s DPH
C1 Výjezd technika k zákazníkovi - v Praze 412 Kč 499 Kč

výjezd technika k zákazníkovi v Praze - do vzdálenosti 10 km (v ceně započítán čas technika strávený na cestě)
C2 Výjezd technika k zákazníkovi - mimo Prahu 209 Kč 253 Kč

výjezd technika k zákazníkovi mimo Prahu - do vzdálenosti 10 km (v ceně započítán čas technika strávený na cestě)
C3 Výjezd technika - cena za 1 km 9,90 Kč 11,98 Kč

výjezd technika k zákazníkovi - cena za kilometr (v ceně je započítán čas technika strávený na cestě)

Montáž PC, rozšíření záruky bez DPH s DPH
M1 Montáž, zahoření, testování PC Jett, PC Expert - 2 roky záruka na PC 719 Kč 870 Kč

montáž, zahoření, testování, instalace OEM software, záruka na PC 24 měsíců, záruka na práci technika 24 měsíců
M2 Rozšíření záruky o 1 rok na 3 roky pro PC Jett a Expert 399 Kč 483 Kč

rozšíření záruky pro PC Jett a Expert na díly i práci technika o 1 rok na celkem 3 roky
M3 Komfortní doručení PC Jett a Expert 825 Kč 998 Kč

vybalení, zapojení a předvedení PC u zákazníka (zobrazení plochy operačního systému); ostatní práce si zákazník hradí jako vícepráce
(konfigurace připojení k internetu, síti, instalace aplikací apod.); neobsahuje cenu za výjezd technika k zákazníkovi

Zápůjčky monitorů, PC, tiskáren, datavideoprojektoru bez DPH s DPH
Z1 Zapůjčení datavideoprojektoru - cena za 1 den 499 Kč 604 Kč

pro informace o aktuální dostupnosti kontaktujte naše obchodní oddělení
Z2 Zapůjčení LCD monitoru - cena za 1 den 49 Kč 59 Kč

pro informace o aktuální dostupnosti kontaktujte naše obchodní oddělení
Z3 Zapůjčení PC včetně nainstalovaného operačního systému - cena za 1 den 99 Kč 120 Kč

pro informace o aktuální dostupnosti kontaktujte naše obchodní oddělení
Z4 Zapůjčení laserové tiskárny - cena za 1 den 99 Kč 120 Kč

pro informace o aktuální dostupnosti kontaktujte naše obchodní oddělení

V případě servisního zásahu mimo pracovní dobu je účtován příplatek ve výši 50%                                                                           Tento ceník je platný od 1. ledna 2013

Zlín: Nábřeží 5574, 760 01 Zlín, tel.: 577 007 411, fax: 577 007 422 Kroměříž: nám. Míru 350, 767 01 Kroměříž, tel.: 570 570 005

Hulín: nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, tel.: 573 505 000, fax: 573 505 011 Praha: Ocelářská 799, 190 00 Praha 9, tel.: 224 916 614, fax: 224 911 217

Servisní hot-line: 848 100 200

Ceník servisních prací a služeb
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