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CENIK DELOVNIH UR IN STORITEV
EUR brez DDV

EUR z DDV

Diagnostika

- Testiranje – diagnoza opreme brez popravila / neupravičene
reklamacije / do 30 min.

10,00

12,20

HW/SW tehnik

- Popravilo PC računalnika / postaje
- Zamenjava ali razširitev PC računalnika (trdi disk,
graf. kartica, zvočna kartica, modem, pomnilnik,
CD pogoni, CD-RW/DVD pogoni, gibki disk,…)
- SW inštalacija in odpravljanje napak v okolju Windows
- Namestitev gonilnikov
- Preventivno vzdrževanje / testiranje računalnikov
- Sestavljanje PC računalnika / delovne postaje
- Popravilo tiskalnika
- Namestitev mrežne delovne postaje
- Popravilo LCD, LED monitorja (brez materiala)

33,00

40,26

HW/SW tehnik

- Enako kot zgoraj (terensko delo) +
- Prenos podatkov med dvema diskoma
- Čiščenje virusov (za podatke ne odgovarjamo)

42,00

51,24

HW specialist

-

57,00

69,54

SW specialist

- Odprava napak mrežnega operacijskega sistema
(Windows Server, Netware)
- Namestitev gonilnikov in SW opreme za streamer
- Migracije z enega na drug operacijski sistem strežnika
- Reševanje podatkov iz pokvarjenega diska

74,00

90,28

SW tehnik

- Nastavitve in popravilo delovnih postaj (programske
napake OS in nastavitve) preko oddaljenega dostopa

42,00

51,24

(remote)

- Nastavitve terminalskega tiskanja, kreiranje uporabnikov,
nastavitve strežnika, … preko oddaljenega dostopa

74,00

90,28

Svetovalna ura

- Konzultantske in projektantske ure

89,00

108,58

Dostava

- Dostava in priklop osebnega računalnika

33,00

40,26

Potovalna ura

- Čas porabljen na poti

15,00

18,30

Kilometrina/1km

- Po uredbi, 30% cene/liter neosvinčenega super
bencina 95, na dan opravljene storitve

Dnevnice

- Po uredbi o višini povračil potnih stroškov

(delavnica)

(teren)

(remote)

Popravilo in dograditev strežnika
Prestavitev strežnika
Popravilo Martin Yale / Intimus (večjih) aparatov
Popravilo notesnika, popravilo barvnega laserskega tiskalnika
Priključitev UPS-a in programske opreme
Popravilo LCD projektorja, LCD TV + monitor (nad 26'')

Najmanjša obračunska enota je ½ delovne ure

SW specialist

Najmanjša obračunska enota je ½ delovne ure

Za storitve izven delovnega časa se zaračuna dodatek v višini 35%, za storitve opravljene po 20. uri in ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 50%.
Za izgubo podatkov, ki so posledica virusa ali okvar trdega diska, ne odgovarjamo. Cene so izražene v EUR, so informativnega značaja in se
lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
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