
Poznámka
 

Hodinová sazba technika na díln ě 550,-/hod. 666,-/hod. není-li uvedeno níže 
Hodinová sazba technika u zákazníka 650,-/hod. 787,-/hod. není-li uvedeno níže 
Zrychlený servis /zahájení servisu do 4 hod/ 50% příplatek  
Servis mimo pracovní dobu /p řed 7:00 a po 
16:00 v prac.dny/ 50% příplatek  
Servis ve volné dny 100% příplatek  
    

SERVIS NA DÍLNĚ   
Profylaxe PC, notebook ů 550,-/hod. 666,-/hod.  
Oprava  notebook ů, LCD zařízení, projektor ů 650,-/hod. 787,-/hod.  
Oprava pr ůmyslových PC,technologických 
monitor ů 900,-/hod. 1 089,-/hod.
Oprava tiskárny 550,-/hod. 666,-/hod.  
Oprava multifunk čních za řízení, plotr ů na díln ě 650,-/hod. 787,-/hod.  
Oprava multifunk čních za řízení u zákazníka spec.ceník  dle speciálního ceníku
Záchrana dat s HDD dle zjišt ění stavu  dle zjišt ění stavu
Oprava vadné základní desky dle zjišt ění stavu dle zjišt ění stavu
Zjišt ění technického stavu 275,- 333,-  

Vyřešení problém ů PC pomocí vzdálené správy 550,-/hod. 666,-/hod.
Instalace serveru Samba dle rozsahu  
Instalace poštovního serveru Linux dle rozsahu   
Instalace Windows server dle rozsahu   
Síťové práce, instalace sí ťových SW 650,-/hod. 787,-/hod.  
servis specialisty Microsoft systems Administrator 950,-/hod. 1 150,-/hod.  
servis SW DeCe - bez systémové podpory 650,-/hod. 787,-/hod.
servis SW DeCe - se systémovou podporou 550,-/hod. 666,-/hod.  
Instalace SW - ostatní dle dohody  

Zaslání HW na posouzení k dodavateli 500,- 605,- pro nezáru ční závadu 
Doprava zboží nebo technika - výjezd/km /mimo 
uzemí m ěsta DC/ 10 Kč/km 12 Kč/km v Děčíně zdarma
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DeCe COMPUTERS s.r.o.                                                                                                               

technický Hot-line: 777 719 211 p řijem zakázek: 777 719 228, 412 583 620,                  
mail: technik@dece.cz

 CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ

 platnost ceníku od 1.2.2018

Služba

Cena za provedení 
(kč) bez DPH

Cena za provedení 
(kč) s DPH 21%

 U hodinové sazby p ři servisu u zákazníka je ú čtována minimáln ě 1hod servisu, dále pak po 1/2 hodin ě

 U hodinové sazby p ři servisu na díln ě je účtována každá zapo čatá 1/2 hodina
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