ITfire s.r.o.
Uhrova 4
831 01 Bratislava

Cenník služieb
platný od 1.1.2018
Servis počítača

Cena

zistenie príčiny poruchy počítača alebo
pomalého Internetu
riešenie problémov s operačným systémom
odstránenie nepotrebného softvéru a
vyčistenie počítača
kontrola správnej funkčnosti počítača

35 €*

Oprava počítača

Cena

zistenie hardvérovej poruchy počítača
oprava / výmena chybného komponentu
nastavenie a kontrola správnej funkčnosti
počítača

35 €*

Upgrade počítača

Cena

zistenie príčiny pomalého počítača
navrhnutie vhodného upgradu technikom
inštalácia a nastavenie nových komponentov
kontrola správnej funkčnosti počítača

35 €*

Odvírenie počítača

Cena

zistenie príčiny zavíreného počítača
nájdenie a odstránenie víru / spyware
vyčistenie a prevencia počítača voči ďalšiemu
škodlivému softvéru

35 €*

Obnova a záloha dát

Cena

obnova a záloha dát z poškodeného počítača
presun dát na iný disk / médium
prevencia proti možnej strate dát

35 € / < 10 GB dát
1 € / každý ďalší GB dát

Inštalácia periférneho zariadenia (hardvéru)
odborná inštalácia zakúpeného hardvéru
inštalácia obslužného softvéru
kontrola správnej funkčnosti zariadenia

Inštalácia softvéru
inštalácia softvéru podľa požiadaviek zákazníka
aktualizácia a nastavenie aplikácií
kontrola správnej funkčnosti danej aplikácie

Cena

35 €*

Cena

35 €*

On-line pomoc cez vzdialenú správu

Cena

telefonická komunikácia so zákazníkom
pripojenie sa na zákazníkove PC
prostredníctvom softvéru na vzdialenú správu
vyriešenie problému softvérového charakteru

25 €

Inštalácia operačného systému

Cena

inštalácia operačného systému podľa
požiadaviek zákazníka (Windows, Linux, Mac)
stiahnutie a inštalácia potrebných ovládačov
aktualizácia a nastavenie systému
kontrola správnej funkčnosti systému

35 €*

Návrh a inštalácia domácej siete / Wi-Fi /
pripojenia do Internetu

Cena

analýza súčasnej siete zákazníka
navrhnutie vhodnej siete technikom
inštalácia hardvéru a konfigurácia siete
nastavenie zabezpečenia
kontrola správnej funkčnosti siete

Tvorba a správa webstránok, optimalizácia
stránok pre vyhľadávače (SEO)
tvorba profesionálnych webstránok podľa
požiadaviek zákazníka
správa existujúcich webstránok
tvorba optimalizácie pre vyhľadávače
prostredníctvom SEO, SEM

35 €*

Cena

Individuálna podľa dohody

Návrh a realizácia firemnej siete
návrh štruktúry firemnej siete
zapojenie a nakonfigurovanie všetkých
sieťových prvkov
zabezpečenie siete

Cena

35 €*

* Doprava v rámci Bratislavského kraja je účtovaná sumou 5 €, Cena dopravy do iných miest sa
dohaduje individuálne.

Ceny pre fyzické osoby sú vrátane DPH. Pre právnické osoby je uplatňovaná sadzba bez DPH.
Kontakt:
0911 911 399
itfire@itfire.sk
www.itfire.sk

