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Ceník prováděných prací

MM3net.eu Michaela Mudrochová
Saběnice 13, Most 43401

Servis
Svoz zařízení
ZDARMA
Doprava zařízení zpět k zákazníkovi do 15km
ZDARMA
Doprava zařízení zpět k zákazníkovi nad 15 km
6 Kč /km
Opravené zařízení vám po telefonické dohodě odvezeme, případně zapojíme. Do 15 km je rozvoz
zdarma, poté účtujeme poplatek za každý km. Tento polatek je účtovám tam i zpět.
Diagnostika závady
ZDARMA
Vyřízení záruční opravy
300 Kč
Servisní hodinová sazba (v pracovní dny od 8:00 do 18:00)
400 Kč
Servisní hodinová sazba (v pracovní dny od 18:00 do 8:00)
600 Kč
Servisní hodinová sazba (víkend nebo svátky od 8:00 do 18:00)
600 Kč
Servisní hodinová sazba (víkend nebo svátky od 18:00 do 8:00)
800 Kč
Výjezdy k zákazníkovi
V pracovní dny od 8:00 do 18:00 do 15 km
V pracovní dny od 18:00 do 8:00 - do 15 km
Víkend nebo svátky od 8:00 do 18:00 do 15 km
Víkend nebo svátky od 18:00 do 8:00 do 15 km
K ceně výjezdu se připočítává servisní hodinová sazba
Výjezd nad 15 km (+ cena výjezdu)

ZDARMA
500 Kč
700 Kč
900 Kč
6 Kč / km

Instalace
Reinstalace operačního systému (orientační cena)
500 Kč
Instalace operačního systému zahrnuje instalaci OS včetně všech dostupných aktualizací a
potřebných ovladačů.
Instalace programů (volných, či licensovaných), aktuálních ovladačů se řídí hodinovou sazbou
Vyčištění a odvirování PC se řídí hodinovou sazbou
Instalace programů nebo ovladačů je možná buď fyzicky u zákazníka, u zákazníka přes vzdálenou
plochu, nebo u nás. Instalace operačního systému nelze z technických důvodů přes vzdálenou
plochu realizovat, OS instalujeme pouze u nás.
Záchrana a obnova dat
Posouzení záchrany nebo obnovy dat
ZDARMA
Možnost záchrany, zálohy a obnovy dat závisí na mnoha faktorech, cena se stanovuje indivuálně.
Závisí především na objemu dat, způsobu a rozsahu poškození. Data obnovujeme z pevných disků
(HDD a SSD), paměťových karet (všech typů) a flash disků.
Půjčovna PC techniky
půjčení PC (stolní počítač, monitor, klávesnice, myš)
150 Kč
Notebook
150 Kč
Monitor
80 Kč
Tiskárna A4 (inkoustová, nebo laserová)
100 Kč
Ostatní zařízení dle domluvy
Cena půjčovného je účtována za každý kalendářní den (24 hod). Pronájem zařízení na delší období
se stanovuje individuálně.
Poradenství
pomoc s výběrem notebooku dle vašich parametrů
pomoc s výběrem PC sestavy dle vašich parametrů
pomoc s výběrem komponent, příslušenství
Pokud si u nás objednáte sestavení nebo instalaci, máte poradenství ZDARMA
Nejsme plátci DPH.

Ceník je platný od 1.1.2015

200 Kč
200 Kč
100 Kč
tel: 777116567
tel: 777131303

