Ceník služeb
poskytovaných firmou
Jan Novotný i6Tech

Ceník je platný od 1.4.2015.

Podnikatel není plátcem DPH.
V případě hodinových sazeb se jedná o orientační ceny, které stanovují maximum za dané služby.
případně hodinovou sazbu nebo minimální cenu, se kterou je potřeba počítat při servisním či jiném
zásahu.
Většinou je cena stanovená individuálně podle charakteru a pracnosti vykonané práce a podle místa
výkonu servisního či jiného zásahu. Nikdy však nepřesáhne stanovené maximum.
Při využití více služeb najednou je vždy započítávána sleva, proto ceny nesčítejte a na konečnou
cenu se informujte u nás.

Firma i6Tech vystavuje pro své zákazníky slevové kupony na služby poskytované firmou i6Tech.
Bližší informace o slevových kuponech naleznete na http://www.i6tech.cz/slevove_kupony.htm
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Servis PC
Diagnostika závady (při opravě u i6Tech)

ZDARMA

Diagnostika závady (bez opravy)

300 Kč

Oprava závad PC

200 Kč / h

Oprava závad PC u zákazníka

300 Kč / h

Testování PC po opravě

10 Kč / h

Diagnostika závady bez opravy u i6Tech, ale při následné likvidaci PC firmou i6Tech zdarma.

Servis Notebooků
Diagnostika závady (při opravě u i6Tech)

ZDARMA

Diagnostika závady (bez opravy)

400 Kč

Výměna čipové sady (Reball, Reflow)

1 500 Kč

Výměna LCD v notebooku

400 Kč

Oprava ostatních závady na notebooku

300 Kč / h

Testování notebooku po opravě

10 Kč / h

Diagnostika závady bez opravy u i6Tech, ale při následné likvidaci notebooku firmou i6Tech
zdarma.

Servis telefonů / tabletů
Výměna dotykové plochy (nepodlepená)

400 Kč

Výměna dotykové plochy (podlepená)

500 Kč

Ostatní hardwarové opravy

300 Kč / h

Přehrání SW / firmwaru / OS

400 Kč

Práce se softwarem (instalace, nastavení)

250 Kč / h

Servis ostatní elektroniky
Oprava LCD monitoru

500 Kč

Oprava LCD TV

300 Kč / h

Oprava ATX a jiných zdrojů

300 Kč / h

Oprava ostatní elektroniky

300 Kč / h

Práce se softwarem (instalace, nastavení)

250 Kč / h

Údržba PC
Vyčištění PC od prachu + nové pasty

300 Kč

Softwarové čištění PC

200 Kč / h (práce)

Softwarové čištění PC u zákazníka

300 Kč / h
+ 10 Kč / h (provoz PC)

Odvirování PC

300 Kč / h (práce)

Odvirování PC u zákazníka

400 Kč / h
+ 10 Kč / h (provoz PC)

Údržba notebooků
Vyčištění notebooku od prachu + nové pasty

400 – 600 Kč

Vyčištění politého Notebooku (bez opravy)

800 Kč

Softwarové čištění notebooku

200 Kč / h (práce)

Softwarové čištění PC u zákazníka

300 Kč / h
+ 10 Kč / h (provoz PC)

Odvirování PC

300 Kč / h (práce)

Odvirování PC u zákazníka

400 Kč / h
+ 10 Kč / h (provoz PC)

Repasování PC
Diagnostika a návrh (při realizaci u i6Tech)

ZDARMA

Diagnostika a návrh (bez realizace u i6Tech)

300 Kč

Provedení repasování

300 Kč / h

Testování PC

10 Kč / h

Přetaktování PC

300 Kč / h
10 Kč / h (testování stability)

PC sestavy i6Tech
Cena PC sestav i6Tech

Dle aktuálního katalogu

Úprava konfigurace katalogových sestav

ZDARMA

Vlastní návrh sestavy

ZDARMA

Individuelní návrh PC sestavy

ZDARMA

Individuelní návrh PC sestavy (bez realizace)

400 Kč

Výjezd technika
Výjezd technika (Po-Pá 7:00-20:00)

200 Kč

Výjezd technika (Po-Pá 20:00-23:00) + So, Ne

400 Kč

Výjezd technika (Po-Pá 23:00-7:00)

800 Kč

Výjezd technika (do 12 hodin po objednání)

+ 200,00 Kč

Vyzvednutí PC/notebooku k opravě

Do 20 Km ZDARMA
Nad 20 Km 100 Kč

Výjezd technika je možný do Prahy a okolí, popřípadě maximálně 50 km okolo sídla firmy i6Tech
(Veltrusy, Odolena Voda).
Při potřebě více návštěv u klienta je cena výjezdu upravena individuálně, nenásobí se.
Technik je oprávněn (nikoli povinen) účtovat příplatek při nočním výjezdu po 20:00.
Technik je oprávněn (nikoli povinen) účtovat příplatek při přednostním výjezdu do 12 hodin.

Instalace software
Instalace OS MS Windows, DRV + základní SW 600 Kč
Instalace ostatních OS (Linux , iOS)

500 Kč

Instalace základního balíčku SW + aktualizace

200 Kč

Instalace pokročilého balíčku SW

300 Kč

Instalace ostatního SW

200 Kč / h

Instalace hardware
Instalace jakéhokoli HW, včetně SW

200 Kč / ks

Instalace jakéhokoli HW (2 ks a více)

100 Kč / ks

Připojení externích periférií, včetně SW

200 Kč / ks

Sestavení PC s vlastních dílů

500 Kč

Zapůjčení PC
Vratná záloha při zapůjčení PC / notebooku

3.000 Kč

Zapůjčení PC

1 – 5 dní

100 Kč / den

Zapůjčení PC

6 – 10 dní

80 Kč / den

Zapůjčení PC

11 a více dní

70 Kč / den

Vratná záloha při zapůjčení náhradního dílu

500 Kč

Zapůjčení náhradního dílu

1 – 5 dní

40 Kč / den

Zapůjčení náhradního dílu

6 – 10 dní

30 Kč / den

Zapůjčení náhradního dílu
11 a více dní
20 Kč / den
V případě záruční i pozáruční opravy PC značky i6Tech je zapůjčení komponent nebo PC zdarma,
je vybírána pouze vratná záloha.
V případě poškození zapůjčených komponent nebo PC Vám bude účtována cena opravy
zapůjčeného PC nebo cena součástky.

Vodní chlazení
Návrh okruhu (při stavbě u i6Tech)

ZDARMA

Návrh okruhu (bez realizace u i6Tech)

1 000 Kč

Testování kapalinového chlazení

200 Kč / h

Instalace kapalinového chlazení

400 Kč /h

Při realizaci návrhu je účtována cena za hodinu práce dle náročnosti dané úpravy, případně bude
stanovena paušální částka, tento údaj je již součástí návrhu.

Tunning PC
Návrh Tunningu (při stavbě u i6Tech)

ZDARMA

Návrh Tunningu (bez realizace u i6Tech)

1 000 Kč

Provedení Tunningu

400 Kč / h

Testování PC

10 Kč / h

Přetaktování PC

300 Kč / h
10 Kč / h (testování stability)

Při realizaci návrhu je účtována cena za hodinu práce dle náročnosti dané úpravy, případně bude
stanovena paušální částka, tento údaj je již součástí návrhu.

Casemoding PC
Návrh Casemodingu (při realizaci u i6Tech)

ZDARMA

Návrh Casemodingu (bez realizace u i6Tech)

Od 1 000 Kč

Provedení Casemodingu

400 Kč / h

Konstrukce vlastní CASE

Dle cenového návrhu

Při realizaci návrhu je účtována cena za hodinu práce dle náročnosti dané úpravy, případně bude
stanovena paušální částka, tento údaj je již součástí návrhu.

Záloha dat
Cena realizované zálohy dat
Záloha dat z PC, Notebooku, paměťové karty, diskety, optického média nebo samotného HDD u
nás ve firmě
Vytvoření obrazu celého disku

250 Kč / HDD

Výběr jednotlivých souborů nebo složek

200 Kč / h

Záloha dat z PC, Notebooku, paměťové karty, nebo samotného HDD u Vás
Vytvoření obrazu celého disku

500 Kč / HDD

Výběr jednotlivých souborů nebo složek

300 Kč / h

Uložení zálohy na optická média
CD-R 700MB s vypálením zálohy

10 Kč / ks

CD-RW 700MB s vypálením zálohy

40 Kč / ks

Přepis CD-RW novou zálohou

15 Kč / ks

DVDR GB s vypálením zálohy

15 Kč / ks

DVDRW GB s vypálením zálohy

50 Kč / ks

DVD-RAM 4,7 GB s vypálením zálohy

80 Kč / ks

Přepis DVDRW/RAM novou zálohou

15 Kč / ks

BD-R 25 GB s vypálením zálohy

120 Kč / ks

BD-RW 25 GB s vypálením zálohy

150 Kč / ks

Přepis BD-RW novou zálohou

30 Kč / ks

V případě zálohy u zákazníka který nemá potřebnou mechaniku je účtován jednorázový poplatek
100 Kč za použití externích mechanik, případně notebooku.
Zálohu na Blu-ray u klienta je nutné hlásit dopředu (pokud klient nemá vlastní mechaniku).
Uložení zálohy na diskety
3,5“ FDD disketa se zapsanou zálohou

10 Kč / ks

Přepis 3,5“ FDD diskety

2 Kč / ks

ZIP disketa 100 MB

30 Kč / ks

Přepis ZIP diskety 100 MB

5 Kč / ks

V případě zálohy u zákazníka který nemá potřebnou mechaniku je účtován jednorázový poplatek
100 Kč za použití externích mechanik, případně notebooku.
Zálohu na diskety u klienta je nutné hlásit dopředu (pokud klient nemá vlastní mechaniku).
Na jiné diskety je možné zálohovat dle domluvy.

Sítě
Návrh domácí sítě (při stavbě u i6Tech)

ZDARMA

Návrh domácí sítě (bez realizace u i6Tech)

Od 1 500 Kč

Instalace domácí sítě

400 Kč / h

Poradenství v oblasti PC
Individuální konzultace a poradenství

200 Kč / h

Poradenství pro naše stávající zákazníky a budoucí zákazníky s prokazatelným zájmem o služby
i6Tech je ZDARMA.

Výuka práce na PC
Individuální výuka práce na PC

200 Kč / h

Cena kurzů se určí podle rozsahu požadovaného obsahu kurzu, časové náročnosti a již dosažených
vědomostí klienta.

Poštovné
Poštovné za PC sestavu / Notebook

250 Kč / ks

Poštovné za PC díly (do 1.000 Kč)

130 Kč / ks

Poštovné za PC díly (nad 1.000 Kč)

180 Kč / ks

Osobní předání na firmě

ZDARMA

Poštovné v případě České pošty a PPL
V blízkém okolí je možné doručení PC sestav až k Vám zdarma.

Máte dotaz? Nenašli jste potřebné údaje? Neváhejte a zeptejte se nás.
E-mail

: info@i6tech.cz

Jan Novotný

WWW

: http://www.i6tech.cz

Palackého 179

Telefon

: +420 728 965 295

Veltrusy

Facebook

: i6Tech

277 46

ICQ

: 633800534

Skype

: i6Tech

