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SERVIS PC 
ceník platný od 1.6.2010 

 

Hw práce Cena 
bez DPH 

Cena 
s DPH 

Hardwarové servisní práce / hodinová sazba 250 300 

Instalace RAM, CD-ROM/RW, DVD-ROM/RW, Faxmodem, síťová karta apod. 200 240 

Sw práce Cena 
bez DPH 

Cena 
s DPH 

Instalace nebo přeinstalace OS stanice (W9x/2000/XP), drivery - chipset, VGA, LAN apod. 750 900 

Softwarové servisní práce / hodinová sazba 250 300 

Odvirování počítače 450 540 

Instalace Internetu - modem, router, karta LAN, nastavení poštovního klienta apod. 250 300 

Zálohování a obnova dat - při výměně HDD, při přeinstalaci WIN apod. 450 540 

Záloha dat na CD-R medium 25 30 

Záloha dat na DVD-R medium 40 48 

Doprava Cena 
bez DPH 

Cena 
s DPH 

Doprava k zákazníkovi  Kč/km 5 6 

  
 
 

WEBDESIGN 
ceník platný od 1.6.2010 

Služba Obsah Cena 
bez DPH * 

Cena 
s DPH * 

        

zprovoznění webu Registrace domény, zprovoznění prostoru na serveru (webhosting), 
administrace mailů. Cena nezahrnuje poplatky za registraci a provoz 
domény (doména II. řádu např. ve tvaru www.jmenofirmy.cz) ani 
prostoru na serveru (webhosting). Nutná další konzultace. 

175,- 210,- 

  
základní prezentace Obsahuje pár jednoduchých stránek s jednoduchou grafikou, vložené 

fotografie… (vhodné pro živnostníky, začínající a malé firmy nebo pro 
soukromé použití). Registrace do největších republikových katalogů 
(seznam.cz, google.cz, centrum.cz). 

od 990,- od 1.188,- 

  
pokročilá prezentace Obsahuje 20 a více stránek, větší množství fotografií, různé 

formuláře…. Registrace do největších republikových katalogů 
(seznam.cz, google.cz, centrum.cz). 

od 
3.000,- od 3.600,- 

        
aktualizace Aktualizace webových stránek, např. změna či přidání  fotografií, 

sortimentu zboží…. 
hodinová sazba 
250,-Kč bez DPH/hod. 
Je možná i smluvní 
cena za 1 stránku. 

        

*  Všechny ceny jsou pouze orientační, veškeré práce jsou vytvářeny na individuální přání, platby lze rozložit do splátek. 
 
 

PREZENTAČNÍ CD-ROM 
ceník platný od 1.6.2010 

Cena od 49,- Kč bez DPH za 1 ks. Cena je pouze orientační, odvíjí se od počtu ks, zda je vyžadován booklet, polepka CD 
apod.). Cena může být i smluvní. 

        
 


