Ceník servisních prací platný od 1. 2. 2022
Práce:
Práce technika na dílně ....................................................................................................................... 890 Kč/hod
(čištění, běžná údržba a opravy: kabeláž, projektory, plátna, interface, interaktivní tabule, jazykové učebny, audiotechnika atd.)

Práce technika u zákazníka ........................................................................................................... 1 090 Kč/hod
(čištění, běžná údržba a opravy: kabeláž, projektory, plátna, interface, interaktivní tabule, jazykové učebny, audiotechnika atd.)

Práce technika specialisty na dílně............................................................................................. 1 290 Kč/hod
(údržba, opravy, programování: speciální projektory – DCI, 3D systémy, řídicí systémy, dispečinky, audio-video konference,
zvukové matice, IT podpora atd.)

Práce technika specialisty u zákazníka ..................................................................................... 1 490 Kč/hod
(údržba, opravy, programování: speciální projektory – DCI, 3D systémy, řídicí systémy, dispečinky, audio-video konference,
zvukové matice, IT podpora atd.)

Komponentní oprava ........................................................................................................................ 1 500 Kč/hod
(provedení opravy koncového zařízení výměnou složitějšího komponentu)

Komponentní oprava u zákazníka ............................................................................................... 1 800 Kč/hod
(provedení opravy koncového zařízení výměnou složitějšího komponentu u zákazníka)

Doprava:
Doprava po Praze (cesta tam a zpět) paušál .................................................................................................... 500 Kč
Doprava region (Ostrava, Brno, Plzeň, České Budějovice cesta tam a zpět) paušál ............................................. 250 Kč
Doprava mimo město ............................................................................................................................... 10 Kč/km
Čas technika strávený na cestě........................................................................................................ 350 Kč/hod

Expresní příplatky za zrychlené odbavení zakázky*:
Oprava v servisu AV MEDIA SYSTEMS, a.s. do 24 hodin

(neúčtuje se při výměně lampy) ............. 1

800 Kč

Výjezd k zákazníkovi do 24 hodin (v pracovní dny) ................................................................................ 2 500 Kč
Výjezd k zákazníkovi do 6 hodin (týž den).............................................................................................. 5 000 Kč
*Pokud není zrychlené odbavení zakázky dohodnuto přímo v rámci uzavřené Servisní smlouvy, je tato služba nabízena podle
aktuálních kapacitních možností.

Diagnostika:
Diagnostika zařízení paušál ........................................................................................................................... 890 Kč
Diagnostika zařízení u zákazníka (doprava je účtovaná dle příslušných sazeb ceníku) paušál ................. 1 090 Kč

Poštovné:
Poštovné přepravní společností do 2 kg (jedna cesta) ..................................................................... 150 Kč/ks
Poštovné přepravní společností od 2 kg do 10 kg (jedna cesta) .................................................. 300 Kč/ks
Poštovné přepravní společností nad 10 kg (jedna cesta) ........................................................... individuálně
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Cena za práci a čas na cestě je účtovaná za první započatou hodinu. Hodinová sazba je následně kalkulovaná
za každých započatých 30 minut práce.
AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10
IČ: 48108375
DIČ: CZ48108375
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu:124277319/0800
servis@avmedia.cz

