
Cenník servisných prác 

ceny vrátane DPH 
   

   Servis Počítačov (PC) 
 

kód  služba            mj.   EUR 
  

1  Diagnostika závady , testovanie PC ,alebo komponentu mimo záruky    úkon     5,0 €  
2  Skladanie PC vrátanie oživenia z komponentov zakúpených u nás        úkon   10  €  

3  Skladanie PC vrátanie oživenia , oživenie po neodbornej montáži     úkon   20  €  
4  Prvotná inštalácia, aktivácia, aktualizácia OS Windows  na u nás zakúpený PC   úkon   0    €  

5  Inštalácia, aktivácia, aktualizácia OS Windows  s dodanými ovládačmi    úkon   15  €  

6  Inštalácia, aktivácia, aktualizácia OS Windows komplet     úkon   20  €  
7  Aktualizácia Biosu , nahranie firmware do komponentov      úkon   10  €  

8  Testovanie PC, RAM alebo komponentu, zálohovanie a obnova dát pri reinštalácii OS  hod .   10  €  
9  Inštalácia u nás zakúpeného komponentu alebo software do PC     hod.   5,0 €  

10  Obnova dát z poškodeného alebo zmazaného média cena podľa náročnosti od   úkon   20  €  
11  Čistenie PC od prachu a iných nečistôt , odporúčame min. 1x ročne    úkon   8,0 € 

12  Antivírusová kontrola , odstraňovanie vírusov, spyware , malware, trojan    hod.   5,0  €  
13  Optimalizácia výkonu PC, odstránenie prebytočných súborov úprava registrov  úkon   8,0  €  

14  Zaškolenie obsluhy PC podľa požiadaviek zákazníka      hod.   8,0 €  

    
   Služby kancelárska technika 

 
15  Inštalácia malej tlačiarne u zákazníka vrátane ovládačov a otestovania    úkon   20  € 

16  Inštalácia veľkej tlačiarne, kopírky u zákazníka vrátane ovládačov a otestovania   hod.   30  € 

17  Napálenie , kopírovanie donesených CD,DVD       úkon   5,0 € 

18  Kopírovanie a tlač A4 monochromaticky strana         0,1 €  
    

  Servis Notebookov 

 
19  Diagnostika závady, rozobratie, zloženie notebooku      úkon   15  € 

20  Oprava noteboku, výmena vadných dielov       hod.   15  € 

21  Čistenie notebooku od prachu a nečistôt, odporúčame min 1x ročne    úkon   20  €  

22  Doplnenie pamäte RAM, HDD, výmena optickej mechaniky do notebooku    úkon   5,0 € 

 

  Doprava a expresné služby 
     

            23 Doprava  do 3 km          výjazd   3,0 €  

24 Doprava mimo Raslavice          km   0,35 € 

25  Poplatok za expresný servis, prioritný výjazd technika do 3h od nahlasenia    úkon   10 €  

26  Príplatok za prácu mimo pracovných hodín od 18 do 8h, weekend, štátny sviatok   hod.   +100 % 
  

  Sieť , internet , ups, firemné riešenia 
 

            27  Diagnostika závady v sieti , meranie priepustnosti a chybovosti (metalické a wifi siete )  hod.   15  €  

28 Nastavenie siete na jednom PC TCP/IP, Gateway,DNS      úkon   3,0 € 

29  Základné nastavenie WIFI AP, router ( WAN, LAN zabezpečenie siete ) Home riešenie  úkon   10  € 

30  Rozšírené nastavenie router (Mikrotik, acces list, VOIP, VLAN, NAT, QOS, VPN)   hod.   25  €  

31  Krimpovanie jedného konektora RJ 11, RJ 12, RJ 45       úkon   0,5 €  
32  Zapojenie 2 zásuvky CAT5 RJ 45         úkon   2,0 € 

33  Ťahanie kabeláže , lištovanie , vrtanie otvorov v stene , práce spojené z realizáciou siete  hod.   15  € 

34  Konfigurácia a montáž aktívnych prvkou siete        hod.   20  €  
35  Výmena baterii v záložnom zdroji UPS do 1500 VA      úkon   8,0 € 

 
 
 

   Servery 
 

36  Inštalácia servera LINUX / Windows 2003,2008 server + základné nastavenie   úkon   50 € 

37  Konfigurácia servera podľa požiadaviek zákazníka (RAID,Terminály, firewall,DNS,VPN )  hod.   40 €  

   

  Zmluvný servis a služby pre firemných zákazníkov 
 

            38  Audit výpočtovej techniky, hardware, software, siete, bezpečnosti dohodou 
            39  Poskytujeme kompletnú starostlivosť o firemné siete podľa požiadaviek zákazníka dohodou 

40  Poskytujeme poradenstvo pri optimalizácií nákladov na správu IT vo firme dohodou 
 

 

  Iné práce podľa požiadaviek zákazníka neuvedené v tomto cenníku   hod.   15 € 


