PolyStar, s.r.o., Slovenská 13 A; 940 01 Nové Zámky, SR; telefón/fax: 035 6447777; e-mail: starservis@polystar.sk; web: polystar.sk

CENNÍK IT SLUŽIEB
platný od 1. 1. 2015

Názov

Jednotková cena
v EUR bez DPH

JC v EUR
s 20% DPH

30,00

36,00

dohoda

dohoda

0,40

0,48

50,00

60,00

Všetky služby

1.

Servisné služby
hodinová sadzba
- diagnostika, inštalácie HW, SW a ovládačov, testovanie a antivírová kontrola, úprava
konfigurácie a nastavenia OS, servis tlačiarní a ost. periférií, profylaktika, prenos a archivácia
dát / počítač, notebook, tablet, smartphone a periférie /, oprava, čistenie a údržba

Siete a projekty

2.

Sieťové prostredie
cena podľa náročnosti úkonu / cenovej ponuky
- inštalácia a konfigurácia serverov /Windows, Linux/, návrh a realizácia sietí /metalické,
optické, bezdrôtové siete/, zabezpečenie systémov, plány investícií a obnovy IT, archivačné
procedúry, telefónne ústredne a VoIP, alarmy a kamerové systémy

Dopravné náklady:

3.

Poplatok za dopravu
- mimo mesta Nové Zámky (cena za 1 km)

Ostatné:

4.

Expresný príplatok
- jednorazový príplatok za službu uskutočnenú mimo poradia

5.

00

00

Príplatok za službu v čase od 16. do 7. hod. a dni prac. voľna

+100% ceny služby

Cenník služieb je platný do vydania nového cenníka. V prípade služieb s hodinovými sadzbami sa počíta každá, aj začatá hodina servisu.
Cena za služby v meste Nové Zámky je vrátane dopravných nákladov. Uvedené ceny sú bez nákladov na materiál, náhradné diely,
spotrebný/pomocný materiál alebo iný tovar. Služby so štandardnou sadzbou budú uskutočnené v najbližšom voľnom termíne pracovníka.
Poplatky za služby sa účtujú pri každom servisnom zásahu, aj v prípade zariadenia, na ktorom sa neprejavila žiadna porucha alebo pri
neoprávnenej reklamácii v záručnej dobe.
Dôležité upozornenie: Tento cenník sa netýka zmluvných partnerov s uzatvorenou aktuálnou a platnou zmluvou.
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