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Ceník servisních a instalačních služeb
Hardwarové práce
Přidání/výměna komponenty nebo periferie bez instalace
přidání/výměna RAM, CPU, CD-ROM, FDD chladiče nebo jiné součásti PC,
nevyžadující instalaci SW
Přidání/výměna komponenty nebo periferie s instalací SW
instalace a konfigurace VGA, LAN, zvuk. karty, TV karty, HDD, CD-RW mechaniky,
tiskárny apod., vyžadující instalaci SW
Zjištění vadných komponent v PC
diagnostika, lokalizace vadné komponenty v PC, návrh postupu řešení
Test funkčnosti komponenty
diagnostika, test funkčnosti jednotlivé HW komponenty
Práce technika
ostatní práce na HW neuvedené v předchozích kategoriích - základní hodinová
sazba
Práce technika - práce na serveru
přidání/výměna komponent, změna konfigurace serveru - základní hodinová
sazba

100 Kč

200 Kč

200 Kč

100 Kč
400 Kč

750 Kč

Softwarové práce
Instalace OS
instalace operačního systému MS Windows XP/Vista/Win7 včetně všech ovladačů
a aktualizace systému
Instalace aplikačního software
standardní instalace MS Office, antivirového systému, grafických aplikací apod.
Instalace MS serveru
instalace a základní konfigurace Microsoft serverů (Windows Server, Exchange
Server)
Instalace MS SBS serveru
instalace a základní konfigurace Microsoft Small Business Serveru
Odvirování PC, odstranění spyware
antivirová kontrola včetně odvirování PC a odstranění spyware
Download a vypálení ovladače/aktualizace na CD
stažení ovladače, aktualizace programů atp. a vypálení na médium
Konfigurace připojení k internetu
konfigurace ADSL modemu, konfigurace síťového nastavení PC

500 Kč

400 Kč
5 000 Kč

10 000 Kč
od 600 Kč
200 Kč
600 Kč
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Práce technika SW
ostatní práce na SW neuvedené v předchozích kategoriích - základní hodinová
sazba
Práce technika SW - serverový software MS, aktivní síťové prvky, atd.
instalace, konfigurace a administrace serverového software Microsoft, Linux,
firewallů a VPN - základní hodinová sazba

450 Kč

750 Kč

Dopravné
Výjezd technika - cena za 1 km
výjezd technika k zákazníkovi - cena za kilometr (v ceně je započítán čas technika
strávený na cestě)
Výjezd technika - do 10km
výjezd technika k zákazníkovi - do 10km (v ceně je započítán čas technika strávený
na cestě)

10 Kč

80 Kč

Ostatní
Servisní zásah do 8 hodin od nahlášení problému
hodinová sazba práce HW technika
Servisní zásah do 4 hodin od nahlášení problému
hodinová sazba práce HW technika
Preventivní prohlídka PC
kontrola kabeláže, chlazení, uchycení karet a mechanik, vyčištění od prachu

Uvedené ceny jsou bez DPH 20%.

750 Kč
900 Kč

500 Kč

