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Typ služby Popis MJ Cena bez DPH Cena s DPH 

Inštalácia systému 
Windows XP, Vista, 7 

Technik nainštaluje systém Windows 
(ktorý si zákazník predtým zakúpil), 
potrebné ovládače, systémové 
knižnice, frameworky a všetky 
bezpečnostné záplaty a aktualizácie 
systému. 

1 LIC   16,80 €    20,16 €  

Inštalácia sady free 
softvéru 

internetové prehliadače 
GoogleChrome, Mozilla Firefox a 
Opera, poštový program Mozilla 
Thunderbird, kancelársky balík 
OpenOffice.org, archivačný program 7-
Zip, súborový manažér Free 
Commander, prehliadač obrázkov 
XnView, kodeky na prehrávanie audio a 
video formátov, "napaľovací" softvér 
DeepBurner, antivírusový softvér 
Microsoft Security Essentials, atď. 

1 PC   16,80 €    20,16 €  

Presun dokumentov z 
iného počítača 

Technik presunie dokumenty zo 
starého počítača na nový počítač. 
Umiestnenie dokumentov musí byť 
upresnené (najlepšie všetko 
nachystané v 1 priečinku). 

1 použ. 
konto 

    8,40 €    10,08 €  

Inštalácia softvéru na 
počítač 

Technik nainštaluje softvérovú aplikáciu 
(dodanú zákazníkom, napr. Microsoft 
Office), nastaví ju podľa želaní 
zákazníka a prípadne prevedie aj 
aktualizáciu na najnovšiu verziu. 

1 LIC   14,00 €    16,8 €  

Iné inštalačné služby 
Napr. nastavenie komunikácie PC, 
NTB, PDA (palmtop, handheld), 
mobilného telefónu, atď.  

30 min.     8,40 €    10,08 €  

Výjazd ku zákazníkovi   1 km     0,30 €      0,36 €  

 
 

V žiadnom prípade neprevádzame nelegálne inštalácie komerčného softvéru! 
 
Večerný príplatok (od 16:00 do 20:00) – 50%. 

Nočný príplatok (od 20:00 do 8:00) – 100%. 

Víkendový príplatok 100 %. 

Ceny sú platné od 01.01.2012. 
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Typ služby Popis MJ Cena bez DPH Cena s DPH 

Odborná konzultácia  
návrh počítačových zostáv podľa 
potrieb zákazníka 

30 min.   14,00 €    16,80 €  

Základné skladanie 
PC  

1 PC   14,00 €    16,80 €  

Upgrade počítača 

Namontovanie novej súčiastky – RAM, 
HDD, grafická karta, atď. (v prípade 
potreby nainštaluje ovládače a overí 
funkčnosť) 

1 kus     8,40 €    10,08 €  

Inštalácia periférnych 
zariadení 

Technik zapojí zariadenie k počítaču 
(napr. tlačiareň, scanner, fotoaparát), 
nainštaluje ovládače a priložený 
obslužný softvér, preverí funkčnosť. 

1 kus   12,60 €    15,12 €  

Inštalácia pripojenia  
k internetu 

Inštalácia a nastavenie 
modemu/routera. 

1 PC     7,00 €      8,40 €  

Diagnostika poruchy 
počítača  

Technik testovaním zistí príčinu 
poruchy počítača a navrhne opatrenia k 
jej odstráneniu (napr. výmenu vadného 
komponentu). 

1 HOD     8,40 €    10,08 €  

Vyčistenie počítača 
od usadeného prachu 
+ kontrola ventilátorov 

Technik odstráni prach vo ventilačných 
otvoroch počítača, ako aj v jeho 
vnútorných priestoroch a v chladičoch a 
skontroluje funkčnosť ventilátorov. 

1 PC     8,40 €    10,08 €  

Iné hardvérové služby   30 min.     8,40 €    10,08 €  

Výjazd ku zákazníkovi   1 km     0,30 €      0,36 €  

 
 
 

Večerný príplatok (od 16:00 do 20:00) – 50%. 

Nočný príplatok (od 20:00 do 8:00) – 100%. 

Víkendový príplatok 100 %. 

Ceny sú platné od 01.01.2012. 
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Typ služby Popis MJ Cena bez DPH Cena s DPH 

Odstránenie vírusov z 
PC a nastavenie 
bezpečnosti 

Technik nájde a zneškodní škodlivý 
softvér v počítači (vírusy, trójske kone, 
spyware), nainštaluje bezpečnostné 
záplaty a antivírusový program. 
Upozornenie: v prípade, že vírus už 
poškodil údaje v počítači, technik nemá 
možnosť ich opraviť! 

1 HOD     8,40 €    10,08 €  

Záchrana dát, tiež 
posúdenie možnosti 
záchrany 

V prípade zlyhania op. systému 
záhrana dát na CD/DVD médium, ak je 
to možné 

1 HOD   14,00 €    16,80 €  

Zálohovanie dát na 
CD/DVD médium 

  1 HOD     8,40 €    10,08 €  

Oprava počítača –  
softvérovo 

Technik zistí príčinu nesprávnej 
funkčnosti systému, aplikácie, či 
internetu a vykoná opatrenia na 
odstránenie problému. 

30 min.     8,40 €    10,08 €  

Optimalizácia výkonu 
počítača  

Technik zistí príčinu nízkeho výkonu 
počítača, v prípade hardvérovej 
poddimenzovanosti niektorej časti 
počítača navrhne riešenie (upgrade). 
Ďalej zoptimalizuje nastavenia 
systému, aktualizuje potrebné časti OS, 
odstráni zbytočné programy, vypne 
nepoužívané služby, nainštaluje 
bezpečnostné záplaty a odstráni 
nepotrebné súbory na disku. 

30 min.     8,40 €    10,08 €  

Služby pomocou 
vzdialenej správy 

 15 min.     4,20 €    5,04 €  

Iné softvérové služby   30 min.     8,40 €    10,08 €  

Výjazd ku zákazníkovi   1 km     0,30 €      0,36 €  

 
 
 

Večerný príplatok (od 16:00 do 20:00) – 50%. 

Nočný príplatok (od 20:00 do 8:00) – 100%. 

Víkendový príplatok 100 %. 

Ceny sú platné od 01.01.2012. 

 
 
 


