Ceník prací a služeb (maloobchod) – OZZY PC
Popis práce

cena vč. DPH

Rámcové informace, ceny u vystaveného zboží
Diagnostika závady (jednoduchá)
Diagnostika závady (základní)
Diagnostika závady (náročná)
Diagnostika závady (složitá)
pokud je následná oprava na prodejně, je diagnostika zdarma

jednotka

100,300,500,1000,-

1ks
1ks
1ks
1ks

1000,1500,500,500,-

1ks
1ks
1ks
1ks

Záloha a Obnova dat (obnova dat pouze pokud lze, smazané data, poškozený nebo ztracený oddíl)
 Obnovení dat z Flash nebo paměťové karty (vyhledání a obnova dat)
500, Obnovení dat z HDD (cena zahrnuje pouze vyhledání a indexaci dat na disku, + cena obnovy dat níže) 500, Záloha a obnova dat do 100 GB
500, Záloha a obnova dat do 500 GB
1000, Záloha a obnova dat do 1 TB
2000,-

1ks
1ks
1ks
1ks
1ks

Aktualizace OS (základní)
Aktualizace OS (+ přechod na Win 8.1 nebo Win 10)

500,1000,-

1ks
1ks

Čištění SW a optimalizace chodu PC
 Základní – bez reinstalace do 2h (dočasné a zbytkové soubory, registry, programy, nastavení)
 Složité – bez reinstalace do 4h (základní čištění + další řešení vážných problémů s PC)
 Kompletní – bez reinstalace nad 4h (střední + další řešení vážných problémů s PC)

500,1000,1500,-

1ks
1ks
1ks

100,1,-

1ks
1ks

Odvirování
 Základní (lehká virová infekce, malware, spyware, adware, rootkit…)
 Střední (různé typy virů, trojan, worm, boot, ransomware…)
 Složité (podrobná analýza a odstranění virů v případě nemožnosti reinstalace a závažné infekce)

800,1500,-3000,-

1ks
1ks
1ks

Reset Hesla
 Windows Základní (bez účtu microsoft)
 Windows Složité (převedení účtu na lokální a reset nebo vytvoření nového admin účtu)
 Android (hard reset, tovární nastavení, ztráta dat)

500,1000,500,-

1ks
1ks
1ks

200,1,-

1ks
1ks

500,1000,1500,2000,-

1ks
1ks
1ks
1ks

500,1000,1500,-

1ks
1ks
1ks

800,-

1ks

SW PRÁCE
Instalace OS (WINDOWS, MAC, LINUX), přehrání FW Android TAB/TEL (bez zálohy a obnovy dat)
Instalace OS (s dohráním softwaru dle přání zákazníka)
Záloha dat při instalaci OS
Oprava OS - bootování, uživ. profil, BSOD, špatné ovladače, (pokud je to možné nebo není vadný HDD)

Instalace softwaru dle přání zákazníka
pokud je software zakoupen na prodejně, je instalace zdarma

HW PRÁCE (V případě zakoupení HW na prodejně platí 50 % sleva na čištění a instalaci SW)
Instalace hardwaru vč. softwarového nastavení (ovladače, aplikace)
pokud je hardware zakoupen na prodejně, je instalace zdarma
Profilaxe (čištění PC od prachu, přepastování, organizace kabeláže ventilátorů aj.)
NTB
 Základní (vyčištění stlačeným vzduchem bez celkového rozebrání a vnější čištění)
 Střední (rozebrání, vyčištění chladící soustavy, přepastování CPU, GPU, otestování teplot, protokol)
 Komplet (Střední + úplné rozebrání a vyčištění, vnější čištění šasí, displeje, klávesnice, protokol)
 Komplet s testy (Kompletní + zátěžové testy, diagnostika funkčnosti komponent, protokol)
Desktop
 Základní (Přepastování a vyčištění ventilátorů CPU, GPU, otestování teplot)
 Kompletní (Základní + Chipset, vyčištění vnitřku celé skříňě, otestování teplot, protokol)
 Kompletní s testy (Kompletní + zátěžové testy, diagnostika funkčnosti komponent, protokol)
Reset Hesla nebo výměna baterie BIOSu u NTB (pouze při nutnosti kompletního rozebrání)

Odpovědný vedoucí servisu: Václav Mertl

Ceny jsou uvedeny vč. 21% DPH

Změna cen vyhrazena!

V případě ceny ,,od“ je konkrétní částka sjednána v zakázce. Ceník je platný od 1.2.2017

Ceník prací a služeb (maloobchod) – OZZY PC
Ostatní opravy a technická podpora 10 min
Ostatní opravy a technická podpora 20 min
Ostatní opravy a technická podpora 30 min
Ostatní opravy a technická podpora 60 min

100,200,300,600,-

10 min
20 min
30 min
60 min

Výroba kabelu
 UTP vnitřní – 1 metr
 UTP venkovní – 1 metr
(koncovka kabelu RJ-45)
 Koax – 1 metr
(koncovka kabelu F, klasická)

20,30,5,10,10,-

1m
1m
1ks
1m
1ks

SERVIS A PRÁCE U ZÁKAZNÍKA
Servis u zákazníka – 1 hodina práce technika
(minimální účtovaná jednotka je ½ hodiny + dopravné)

1000,-

Dopravné
 Cheb
 Ostatní (Kč / Km)

100,10,-

Instalace internetu – WIA Airmax, WIA 5G a WIA 2,4 GHz bez materiálu a zařízení
 montáž základní za okno
 montáž ze žebříku s výlezem nebo ze střechy
 montáž ze střechy (komplikovaná)
Klientská sada pro připojení k internetu
• Anténa (dle typu)
• Držák Wifi malý
• Držák Wifi velký
• Satelitní držák
• Wifi Router (dle typu)
• UTP kabel vnitřní
• UTP kabel venkovní
Instalace Satelitního kompletu FreeSat (včetně ceny instalačního setu, parabola, sat držák, kabel do 10m,
lnb v ceně - max pro 1 TV) – ceny zahrnují pouze ukotvení paraboly, nalazení satelitního signálu, natažení
kabelů k přijímačům bez lištování, jejich nalazení a aktivaci karet)
 Za okno (1 TV)
 cena za připojení každé další TV
 Ze střechy (1-2 TV)
V případě instalace ze střechy na zákazníkův stožár možno odečíst 500,- z instalace bez satelitního držáku
Satelitní komplet Freesat (v případě samoinstalace a pronájmu zařízení)
Lazení satelitního signálu 1 družice
Lazení satelitního signálu 2 družice
Lazení satelitního signálu více družic
Nalazení / seřazení kanálů na přijímači

Odpovědný vedoucí servisu: Václav Mertl

Ceny jsou uvedeny vč. 21% DPH

60 min

1ks
1km

800,1000,1500,-

1ks
1ks
1ks

od 1700,200,300,500,od 400,20,30,-

1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1m
1m

800,200,2000,-

1ks
1ks
1ks

500,-

1ks

500,800,1500,400,-

1ks
1ks
1ks
1ks

Změna cen vyhrazena!

V případě ceny ,,od“ je konkrétní částka sjednána v zakázce. Ceník je platný od 1.2.2017

