
  JM Tech, s.r.o., Struhy 1314, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 44 336 489, 

 DIČ: SK2022685665, web: http://www.jm-tech.sk, e-mail: info@jm-tech.sk 

Cenník počítačových služieb JM Tech, s.r.o. 

Počítačové služby 
Práca servisného technika v servisnom stredisku (hodinová sadzba - každá začatá hodina) 15,00€   /hod

Práca servisného technika u zákazníka (hodinová sadzba - každá začatá hodina + účtovaný výjazd) 18,00€  / hod

Výjazd servisného technika k zákazníkovi 0,25  / km 

Diagnostika poruchy počítača (ZDARMA, v prípade zrealizovania opravy) 10,00€ / ks 

Diagnostika poruchy notebooku (ZDARMA, v prípade zrealizovania opravy) 15,00€ / ks 

Inštalácia OS Windows vrátane ovládačov a aktualizácií 20,00€ / ks

Inštalácia OS Windows vrátane ovládačov a aktualizácií + zálohovanie dát 30,00€ / ks

Inštalácia software periférií (tlačiareň, skener ...) 10,00€ / ks

Inštalácia a konfigurácia aDSL modemu, služieb webového prehliadača a e-mail klienta 15,00€ / ks 

Odstránenie vírusov z PC a nastavenie bezpečnosti 15,00€ / ks

Nastavenie BIOSu notebooku, počítača 5,00€ / ks 

Údržba PC - čistenie od prachu, mazanie ložísk ventilátorov 10,00€ / ks

Montáž komponentov PC (v prípade kúpy komponentov od nás je Vám poskytnutá zľava 50%) 5,00€ / ks 

Montáž PC z komponentov (v prípade kúpy komponentov od nás je Vám poskytnutá zľava 50%) 60,00€ / ks

Záchrana dát z poškodeného resp. naformátovaného HDD do 500GB 30,00€ / ks 

Záchrana dát z poškodeného resp. naformátovaného HDD nad 500GB 50,00€ / ks 

Ostatné servisné práce dohodou 

Ostatné služby
Aktualizácia GPS navigácie 15,00€  / ks 

Montáž SAT kompletu 1 TV prijímač 25,00€ / ks 

Montáž SAT kompletu 2 TV prijímače 40,00€ / ks 

Montáž DiSEqC 1.2 motora a SAT paraboly 35,00€ / ks 

Montáž Toroidnej paraboly - Štyri družice 80,00€ / ks 

Nastavenie (už namontovanej) SAT paraboly meracím prístrojom 13,00€ / ks 

Nastavenie SAT prijímača, naladenie staníc, pripojenie k TV 10,00€ / ks 

Servisný výjazd 0,25€/km 

Právo na zmenu cien vyhradené. Ceny sú platné od 1. decembra 2017 a sú uvádzane s DPH.

Zľavu 20% získavajú všetci zákazníci ktorí využívaju internetové služby našej spoločnosti. Zľavy nie je možne kombinovať.




