ceník servisních a instalačních prací
Uvedené ceny a informace se týkají pouze prací prováděných zaměstnancem Spolku KHnet.info u uživatelů,
kteří jsou členy Spolku, či se jimi hodlají stát.
Spolek prohlašuje, že tato činnost je podnikáním na základě příslušných předpisů.

Nové fyzické připojení k infrastruktuře počítačové sítě spolku:
0,- Kč za práci technika a dojezd k členovi

Servisní zásahy:
350,- Kč/hod. Po první hodině počítáno á 15 minut.
0,- Kč
Základní nastavení počítače, klientského rádia, Access Pointu, Routeru či podobného zařízení
v Infocentru KHnet.info
Opravy zařízení u člena v místě instalace (montáž, demontáž, výměna), které je v záruce a které není
schopen člen doručit na opravu k dodavateli, se řídí tímto ceníkem.

Ostatní:
350,- Kč zbytečný výjezd technika jím nezaviněný

Ceny materiálu:
9,- Kč/m UTP kabel
12,- Kč/m UTP kabel venkovní (UV stabilní)
4,- Kč/ks konektor RJ45
100,- Kč/ks zásuvka UTP na zeď / spojka
160,- Kč/ks konzole na fasádu do 25cm
Ostatní materiál (elektronika) je daný cenou externích dodavatelů. Běžně používané zboží je zveřejněno na
webových stránkách Spolku.

Dodatkové informace:










V případě zjištěného problému na infrastruktuře Spolku, který byl důvodem servisního zásahu u člena, je
servisní zásah zdarma.
Technik Spolku je oprávněn vyžadovat dodatečné informace o problému od člena z důvodu lepší
diagnostiky a možnosti vyřešení problému vzdáleným způsobem.
Spolek si vyhrazuje právo servisní zásah odmítnout.
Nelze garantovat termín do kterého bude problém vyřešen.
Člen je povinen poskytnout veškerou nutnou součinnost při řešení problému a je povinen být osobně
přítomen. Některé typy prací mohou vyžadovat fyzickou pomoc člena technikovi.
Po provedení prací je technik povinen vyhotovit Servisní list či Montážní list, jehož součástí musí být
spotřebovaný čas s přesností na čtvrthodinu, seznam spotřebovaného materiálu a podpisy obou
zúčastněných stran.
Práce i spotřebovaný materiál je placen v hotovosti ihned po provedení servisního zásahu/instalace. Na
inkasovanou částku je vydán doklad. Součástí může být i daňový doklad od externích dodavatelů.
Součástí inkasovaných částek nesmí být žádné platby na základě Finančního řádu Spolku.

Spolek není plátcem DPH. Externí dodavatelé být plátci DPH mohou.
Tento ceník je platný od 1.11.2015

