Ceník platný od 1.1.2016
Ceny standardizovaných prací
Konzultace
Prvních 15 minut (i telefonicky)
Každá hodina (účtováno po 30 minutách)

Diagnostika závady

ZDARMA
500,- Kč / hod

Diagnostika závady PC, notebooku či jiného zařízení je ZDARMA v případě realizace servisu zařízení naší
společností, jinak uhradíte jednorázový poplatek 300,- Kč

Hardwarové práce

Instalace hardware komponenty do PC

200,- Kč / ks.
Cena zahrnuje montáž zařízení, včetně instalace ovladačů, konfigurace zařízení a ověření správné funkce.

Montáž PC

400,- Kč / ks.
Cena zahrnuje kompletní montáž PC z jednotlivých komponent, otestování funkčnosti.

Výměna zdroje PC

200,- Kč / ks.
Cena zahrnuje výměnu vadného zdroje za nový, zapojení všech komponent ke zdroji a otestování
funkčnosti PC. V ceně nejsou zahrnuty náklady na nový zdroj

Výměna základní desky PC

400,- Kč / ks.
Cena zahrnuje výměnu základní desky, připojení všech komponent k základní desce a otestování
funkčnosti.
700,- Kč / ks.
Výměna základní desky notebooku
Cena zahrnuje výměnu základní desky, připojení všech komponent k základní desce a otestování
funkčnosti.
250,- Kč / ks.
Vyčištění (profylaxe) PC
Cena zahrnuje demontáž a vyčištění komponent PC a otestování funkčnosti po vyčištění.

Výměna pasty na procesoru

200,- Kč / ks.
Cena zahrnuje demontáž procesoru, vyčištění chladiče, výměnu pasty a otestování funkčnosti po
vyčištění.

Vyčištění (profylaxe) Notebooku ZÁKLADNÍ

450,- Kč / ks.

Vyčištění (profylaxe) Notebooku KOMPLETNÍ

900,- Kč / ks.

Cena zahrnuje demontáž notebooku, vyčištění vnitřku, zpětnou montáž a otestování funkčnosti
notebooku.

Cena zahrnuje kompletní demontáž notebooku, vyčištění jednotlivých komponent, výměna pasty na
procesoru, chipsetu, atd., montáž a kompletní otestování funkčnosti

Softwarové práce

Instalace operačních systémů Windows
(Windows XP, Vista, 7, 8, 10)

600,- Kč / ks.

V ceně je zahrnuta instalace OS a ovladačů zařízení včetně jejich konfigurace a otestování činnosti.

Instalace operačních systémů Linux
(Ubuntu, Debian, atd.)

600,- Kč / ks.

Základní přeinstalace PC nebo
notebooku

1 000,- Kč / ks.

Kompletní přeinstalace PC nebo
notebooku

1 800,- Kč / ks.

V ceně je zahrnuta instalace OS Linux, základní nastavení OS a otestování činnosti.

V ceně je zahrnuta přeinstalace OS včetně instalace ovladačů

V ceně je zahrnuta záloha dat, kompletní přeinstalace OS včetně instalace ovladačů, instalace
standardního software (PDF, vypalování , Office, atd.), obnova zálohy dat a nastavení SW (pošta, atd.).

Odvirování PC nebo notebooku

600,- Kč / ks.
Cena zahrnuje antivirovou kontrolu PC včetně odstranění virů, spyware, atd.

Optimalizace běhu OS Windows a
vyčištění registrů OS

450,- Kč / ks.

Cena zahrnuje vyčištění registrů OS, odstranění nepotřebného SW a optimalizaci běhu OS a SW

Zálohování dat

5,- Kč / GB
Cena zahrnuje zálohování dat z PC, notebooků, pevných disků, atd. V ceně jsou ZAHRNUTY náklady na
zálohovací média (CD/DVD). Při větších objemech dat - SLEVA

Hodinové sazby prací
Hardwarové práce

Opravy PC - Notebooků

500,- Kč / hod.
instalace komponent, výměna vadných komponent, čištění PC a notebooků, modernizace PC, atd.

Opravy Serverů

650,- Kč / hod.
výměna / instalace komponent serverů, čištění serverů, upgrade serverů, zátěžové testy, apod.

Softwarové práce

Opravy a konfigurace PC - Notebooků

500,- Kč / hod.
instalace ovladačů, instalace aplikačního software, konfigurace OS a SW, optimalizace běhu OS, ...

Opravy a konfigurace serverů Windows

700,- Kč / hod.
konfigurace rolí a služeb serverů, instalace aplikací, konfigurace OS a SW, konfigurace uživatelů, domény,
atd.
700,- Kč / hod.
Opravy a konfigurace serverů Linux
konfigurace služeb, instalace aplikací, konfigurace OS a SW, konfigurace uživatelů, atd.

Konfigurace aktivních síťových prvků

600,- Kč / hod.
konfigurace routerů, ADSL modemů, Wifi AP, VPN gateway, atd.

Kopírování

3,- Kč / ks
Kopírování ČB dokumentů do velikosti A4. Pří větších objemech kopírování SLEVA.

Černobílý tisk

3,- Kč / ks

Černobílý tisk dokumentů do velikosti A4 z donesených podkladů (na flash, CD, atd.). Pří větších
objemech tisku SLEVA.

Skenování

3,- Kč / ks
Skenování černobílých nebo barevných dokumentů do velikosti A4. Pří větších objemech skenování
SLEVA.
dohodou
Správa počítačových sítí
Kompletní zabezpečení správy, údržby, modernizace Vaší počítačové sítě a hlavně její bezproblémový
chod včetně jednotlivých pc stanic, serverů, síťových prvků, periférií, atd. včetně zabezpečení důležitých
dat proti ztrátě nebo zcizení

Tvorba WWW stránek

Dohodou

Vývoj elektroniky a software

Dohodou

Tvorba internetových stránek a aplikací

dohodou
Vytvoření internetových stránek nebo aplikací, (e-shop, redakční systémy, databázové aplikace, atd.),
optimalizace SEO, atd., dle Vašich požadavků a potřeb.

Ceny výjezdů k zákazníkovi
Beroun a okolí do 10 km
do 20 km od Berouna
do 30 km od Berouna
výjezdy na území Prahy
výjezdy mimo Prahu a Beroun

ZDARMA
180,- Kč
250,- Kč
300,- Kč nebo dle dohody
11,- Kč / km
V ceně výjezdu jsou zahrnuty náklady na dopravu a čas technika na cestě k zákazníkovi

Ceny příplatků a ostatní ceny
Skladné při nevyzvednuté zakázce

20,- Kč / den
Při nevyzvednutí zakázky do 14 dnů od ukončení opravy, bude zákazníkovi účtováno skladné. Nejdéle však
3 měsíce, po uplynutí této doby zařízení propadá bez nároku na náhradu.

Příplatek za práce prováděné mimo
standardní pracovní dobu - večerní
pásmo

0%

Příplatek za práce prováděné mimo
standardní pracovní dobu - noční pásmo

50 %

Příplatek za práce a zásahy prováděné
mimo standardní pracovní dobu - svátky
a neděle

25 %

Příplatek za práce prováděné v pracovních dnech v době od 19hod. do 22hod.

Příplatek za práce prováděné v pracovních dnech v době od 22hod. do 7hod.

Příplatek za práce prováděné o svátcích a v neděli
U hodinových sazeb je cena účtována po 30 minutách
Veškeré výše uvedené ceny jsou konečné (tzn. vč. DPH - nejsme plátci DPH).

