
CENÍK SLUŽEB
cena bez DPH cena včetně DPH

diagnostika - počítač, notebook, periferie (tiskárna, monitor, ...) 347,11 Kč 420,00 Kč
software- instalace nebo reinstalace systému Windows 752,07 Kč 910,00 Kč
instalace nebo reinstalace systému Windows se zálohou dat 1 198,35 Kč 1 450,00 Kč
instalace nebo reinstalace programu (office,…) 347,11 Kč 420,00 Kč
instalace certifikátu (browsery, outlook,…) 909,09 Kč 1 100,00 Kč
hardware- počítač instalace (výměna) komponenty (zdroj, VGA,…) 297,52 Kč 360,00 Kč
notebook instalace (výměna) komponenty 330,58 Kč 400,00 Kč
oprava/ výměna napájecího konektoru notebooku 702,48 Kč 850,00 Kč
oprava pantů display notebooku 900,00 Kč 1 089,00 Kč
výměna display notebooku 578,51 Kč 700,00 Kč
oprava/výměna klávesnice notebooku 450,41 Kč 545,00 Kč
ovladače- instalace nebo aktualizace ovladače 289,26 Kč 350,00 Kč
instalace nebo aktualizace ovladačů komplet na 1 PC(ntb.) 619,83 Kč 750,00 Kč
odvirování- odvirování základní 702,48 Kč 850,00 Kč
odvirování spec. 2 148,76 Kč 2 600,00 Kč
záloha dat , kopie 1:1- na paměť. Kartu, CD, DVD, …pevný disk 371,90 Kč 450,00 Kč
obnovat dat- ceny za obnovu dat jsou odvislé od konkrétního případu a jsou orientační
z paměť. karty, CD, DVD, z pevného disku,… 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč
čištění (profylaxe)
počítač čištění od prachu (profylaxe základní) 371,90 Kč 450,00 Kč
počítač profylaxe komplet 661,16 Kč 800,00 Kč
notebook čištění od prachu (profylaxe základní) 450,41 Kč 545,00 Kč
notebook čištění profylaxe 909,09 Kč 1 100,00 Kč
přepastování chladiče 200,00 Kč 242,00 Kč
počítač (notebook) optimalizace systému 619,83 Kč 750,00 Kč
hodinová sazka (pro zde neuvedené úkony)
práce technika (tarifikace po 30 min.) 1 hod. 750,41 Kč 908,00 Kč
práce technika (tarifikace po 30 min.) 1 hod. , instalace serveru,… 1 818,18 Kč 2 200,00 Kč
dopravné
paušální sazba (Karlovy Vary do 15 min. jízdy) 100,00 Kč 121,00 Kč
mimo K. Vary á 1 km 12,40 Kč 15,00 Kč
ostatní
nastavení Wifi zařízení  (AP, Client, Router,…) 495,87 Kč 600,00 Kč
neoprávněná reklamace (nezahrnuje náklady na práci technika) 100,00 Kč 121,00 Kč

příplatek k základní sazbě- započetí servisu ihned (je-li možno technologicky a časově)    40%
za servis mimo standartní pracovní dobu a ve státem uznaných státních svátcích   100%
příplatek se přičítá k ceně bez DPH
Jde-li o servisní zásah mimo pracovní dobu nebo v sobotu nebo v neděli a zároveň jde o servis s opravou ihned
 nebo do 24 hodin, příplatky se sčítají.
Servisní technik je oprávněn účtovat vyšší cenu oproti ceníku služeb pouze ve vyjímečných případech, 
přičemž je povinen odůvodnit zákazníkovi důvod navýšení ceny za servisní služby.

Tento ceník služeb je platný a účinný od 1. února 2020


