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Kód Názov CenaJedn.
Outsourcing program - individual mes 33,60OS-001

Outsourcing program - small bussiness mes 66,90OS-002

Outsourcing program - company mes 150,00OS-003

Outsourcing program - corporate mes 270,00OS-004

Servisný výjazd - lokálny m.j. 6,66OS-101

Servisný výjazd - externý km 1,00OS-102

Servisný výjazd - neodkladný m.j. 26,60OS-110

Servisný výjazd - neodkladný, 24h m.j. 50,00OS-111

Servisný výjazd - do 120 min. m.j. 133,00OS-112

Servisný výjazd - neodkladný, do 120 min. m.j. 166,00OS-113

Servisný výjazd - neodkladný, do 120 min., 24h m.j. 200,00OS-114

Servisné práce v mieste zákazníka hod 11,60OS-120

Preinštalácia PC (1) m.j. 16,60PC-001

Zálohovanie dát do 5GB m.j. 6,60PC-002

Zálohovanie dát nad 5GB m.j. 33,00PC-003

Nainštalovanie potrebných ovládačov nedodaných k PC m.j. 9,90PC-004

Doprava km 1,00PC-010

Poštovné a balné m.j. 6,00PC-020

Servisné práce na PC hod 6,60PC-100

Diagnostika PC pri odmietnutej oprave m.j. 12,00PC-101

Profilaktika + prepastovanie CPU, kontrola chladiacej sústavy m.j. 16,60PC-102

Montáž satelitného kompletu, štandardná, inštalácia, zapojenie m.j. 50,00SAT-001

Montáž satelitného kompletu, nad rámec štandardnej hod 6,60SAT-002

Vypracovanie návrhu a schémy satelitného rozvodu na 3-8 TV m.j. 33,60SAT-010

Vypracovanie návrhu a schémy kombinovaného (SAT, TV, ETH, ACC) rozvodu m.j. 90,00SAT-011

ESET NOD 32 antivirus + 1 rok update m.j. 49,46SOFT-001

ESET Nod 32, aktualizácia 1PC/1rok rok 27,90SOFT-002

Registrácia domény .sk rok 23,90WEB-001

Registrácia nadnárodnej domény rok 23,90WEB-002

Registrácia inej národnej domény rok 39,83WEB-003

Preregistrácia domény m.j. 6,64WEB-004

Webhosting - mini, technická správa a podpora rok 20,00WEB-009

Webhosting - shared, technická správa a podpora rok 34,00WEB-010

Webhosting - basic, technická správa a podpora rok 34,00WEB-011

Webhosting - optimal, technická správa a podpora rok 83,00WEB-012

Webhosting PRO, technická správa a podpora rok 158,00WEB-013

Paušálny update stránky / basic program mes 16,60WEB-021

Paušálny update stránky / optimal program mes 39,83WEB-022

Paušálny update stránky / high program mes 66,39WEB-023

Paušálny update stránky / business program mes 99,58WEB-024

Paušálny balík - (piko) outsourcing, webmastering mes 22,13WEB-025

DNS parking rok 4,00WEB-026

Update webu m.j. 2,50WEB-027

Preregistrácia národnej domény .sk m.j. 6,64WEB-101

Výstavba základnej prezentačnej stránky (SEO, W3C valid) m.j. 150,00WEB-200

Výstavba samoobslužnej prezentačnej stránky m.j. 220,00WEB-201

Výstavba manažovateľného multifunkčného portálu m.j. 550,00WEB-202


