
Ceník servisních prací - Baron Computer Bruntál

Sestavení PC na míru vyběr komponentů dle požadavku, sestavení a konfigurace PC
1 098 Kč

Přidání/výměna komponentu nebo periferie s instalací SW instalace a konfigurace VGA, LAN, zvukové karty, TV karty, HDD, DVD-RW 

mechaniky, tiskárny apod., vyžadující instalaci SW
220 Kč

Zjištění vadných komponent v PC diagnostika, lokalizace vadné komponenty v PC, návrh postupu řešení
268 Kč

Test funkčnosti komponenty diagnostika, test funkčnosti jednotlivé HW komponenty
140 Kč

Práce technika HW (základní hodinová sazba) ostatní práce na HW neuvedené v předchozích kategoriích
476 Kč

Práce technika HW – základní hodinová sazba (účtováno po 

minutách)

přidání/výměna komponent, změna konfigurace serveru, práce na serveru
817 Kč

Instalace MS Windows instalace operačního systému MS Windows 7, Windows 8, Windows 10 včetně 

všech ovladačů a aktualizací systému
952 Kč

Instalace aplikačního software standardní instalace MS Office, ESET NOD32, Corel Draw apod.
342 Kč

Instalace MS serveru instalace a základní konfigurace Microsoft serveru (Windows Server, Small 

Business Server, Exchange Server atd.)
5 490 Kč

Odvirování PC, odstranění spyware antivirová kontrola včetně odvirování PC a odstranění spyware
549 Kč

Download a vypálení ovladače/aktualizace na CD stažení ovladače, aktualizace programů atp. z internetu a vypálení na CD-R
275 Kč

Práce technika SW – základní hodinová sazba (účtováno po 

minutách)

ostatní práce na SW neuvedené v předchozích kategoriích
480 Kč

Práce technika SW – základní hodinová sazba (účtováno po 

minutách)

instalace, konfigurace a administrace serverového SW Microsoft, Linux, firewallů a 

VPN - serverový SW
817 Kč

Výjezd technika výjezd technika k zákazníkovi – Bruntál, Staré Město u Bruntálu, Moravskoslezský 

Kočov (cena včetně času technika stráveného na cestě)
90 Kč

Výjezd technika – cena za 1 km výjezd technika k zákazníkovi – mimo Bruntál (cena včetně času technika 

stráveného na cestě)
18 Kč

Preventivní prohlídka PC
kontrola kabeláže, chlazení, uchycení karet a mechanik, vyčištění od prachu, 

antivirová kontrola, údržba operačního systému
342 Kč

Klonování HDD 1:1 vytvoření přesné kopie všech dat a programů z jednoho HDD na druhý 275 Kč

Záloha dat a jejich opětovné nahrání 275 Kč

Provedení vytyčení sítí - jeden výjezd vč. dopravy do 10 vytyčovaných bodů (každý další bod je 150 Kč bez DPH) 3 025 Kč

Kontrola sítě před záhozem každá započatá hodina 1 452 Kč

Servisní zásahy prováděné o víkendech a státních svátcích jsou účtovány s 50% přirážkou.

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Poslední aktualizace ceníku 1.4.2022
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