
CENÍK SERVISNÍCH SLUŽEB 

 DIAGNOSTIKA       DOPRAVA 

Diagnostika závady    400,- Kč  Výjezd technika (ČL a okolí)  280,- Kč 
- účtováno pouze v případě neakceptace placené opravy   Doprava technika (mimo ČL a okolí) 14,- Kč/km 

Vytvoření protokolu o stavu výpočetní techniky 400,- Kč  - v ceně je započítán čas technika strávený na cestě 
      

 STOLNÍ POČÍTAČE      TABLETY A TELEFONY 

Instalace Windows - nový PC od nás  600,- Kč  První spuštění    250,- kč 
Sestavení a zahoření - nový PC od nás  500,- kč  - služba k novému zařízení - instalace aplikací, nastavení 

- cena PC do 24 999,- kč      Migrace dat na nový telefon   400,- kč 

Sestavení a zahoření - nový PC od nás  800,- kč  Reinstalace OS / nespustí se  od 400,- Kč 
- cena PC od 25 000,- kč      Výměna napájecího konektoru  od 800,- Kč 

Čištění od prachu, výměna teplovodivé pasty 700,- kč  Výměna dotykového skla   od 900,- Kč 
Odvirování     700,- kč  Výměna LCD displeje, monobloku, skla od 1000,- Kč 
Reinstalace OS bez zálohy dat   900,- kč  Oprava elektroniky   od 1000,- Kč 
Reinstalace OS se zálohou uživatelských dat 1200,- kč Čištění oxidace, proletování  od 1200,- Kč 
Záchrana dat z poškozeného disku   od 700,- kč Nalepení ochranného skla/folie  200,- Kč 
Update BIOSu základní desky   350,- kč   
Zrychlení počítače    800,- kč   
               

 NOTEBOOKY       TISKÁRNY  

První spuštění     600,- Kč  A4 tiskárna černobílá   od 500,- Kč 
- služba k novému zařízení - instalace aplikací, nastavení   A4 tiskárna barevná   od 700,- Kč 
Čištění od prachu, výměna teplovodivé pasty od 700,- Kč A3 tiskárna černobílá   od 700,- Kč 
Výměna čipu na základní desce   od 3000,- Kč A3 tiskárna barevná   od 1000,- Kč 
Výměna LCD displeje    od 2000,- Kč     
Výměna napájecího konektoru    od 1000,- Kč     
Oprava elektroniky     od 2000,- Kč 
Čištění oxidace, proletování   od 1200,- Kč 
Zrychlení notebooku    1000,- kč 
 

 PRÁCE V HODINOVÉ SAZBĚ     OSTATNÍ 

Práce technika - 1 hodina    800,- Kč  Servis kávovarů    od 3000,- Kč 
Práce technika - účetní software - 1 hodina  1200,- Kč - mlýnky, čerpadla, těsnění, filtry, čištění, odvápnění atd. 
Práce technika - pokladní systémy - 1 hodina 900,- Kč  Servis projektorů    od 1400,- kč 
Práce technika - servery - 1 hodina   1400,- Kč - Čištění, výměna lampy, oprava elektroniky atd. 

- práce jsou účtovány po každé započaté půlhodině   Krimpování konektorů   100,- kč 
        - cena za max. 2 koncovky, koncovky a kabel účtovány zvlášť 

        Nastavení routeru   200,- kč  
 

 

 

* Služba EXPRESS - na zakázce začneme tentýž den pracovat se zvýšenou prioritou - příplatek ve výši 600,- kč. 

* V případě servisního zásahu mimo pracovní dobu je účtován příplatek ve výši 100%. 

* Neuvedené a specializované úkony naceníme na základě diagnostiky či poptávky. 

* Uvedené ceny jsou včetně DPH. 

* Platnost ceníku od 21.11.2022. 

 

 


