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CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ 

Platný od 01.07.2018 

 
 Cena bez DPH/hod 

Instalace stolní a multifunkční zařízení    

 -  Formát A4   paušál    900 Kč 

 -  Formát A3  paušál 1 500 Kč 

A4 Přídavná zařízení:  tiskové a faxové karty, přídavné moduly, podavače,                                

zásobníky, finishery…..  
560  Kč 

A3 Přídavná zařízení:  tiskové a faxové karty, přídavné moduly, podavače,                                

zásobníky, finishery…..  
660 Kč 

Výpočetní technika    

Instalace - nová PC sestava, tiskárny, scannery vč. rozšiřujících karet 490 Kč / hod. 

Projektory  a projekce   

Stropní projektor – instalace vč. lištování ke katedře  5 000 Kč 

Nástěnný projektor – instalace vč. lištování ke katedře  4 000 Kč 

Interaktivní tabule – instalace vč. lištování ke katedře  3 000 Kč 

Reproduktory – instalace vč. lištování ke katedře  3 000 Kč 

Elektrické plátno – instalace na zeď vč. lištování   5 000 Kč 

Manuální plátno – instalace ze zeď, vč. distančních nosníků  2 500 Kč 

Kompletní instalace projekce (tabule, projektor, reproduktory) vč. lištování  9 500 Kč 

Školní tabule    

Montáž na zeď - jednoduchá tabule, nástěnka      do 2m / nad 2m  paušál   600 Kč / 900 Kč 

Montáž na zeď – TRIPTYCHová tabule  paušál     900 Kč 

Montáž tabule na nový zvedací stojan  paušál  1 500 Kč 

Montáž tabule na stávající zvedací stojan  paušál  1 100 Kč 

Montáž PYLON jedn. paušál  1 500 Kč 

Montáž PYLON dvoj. paušál  3 000 Kč 

Montáž tabule POJÍZDNÁ paušál     600 Kč 

Montáž KOSTKY na stěnu paušál  7 000 Kč 

Montáž KOSTKY na stojan zvedací paušál  8 000 Kč 

Montáž KOSTKY na pylon paušál  8 000 Kč 

Montáž LIŠTOVÉHO systému 2,5m (za každý další započatý metr navíc 1 000 Kč) paušál  3 000 Kč 

DEMONTÁŽ – demontáž desek, odřezání stojanu, vynesení na chodbu 800 Kč 

LIKVIDACE – tabulové desky – nakládka do vozidla, separace dílců, odvoz do     

                                                   kovošrotu a do spalovny 400 Kč 

LIKVIDACE – zvedací stojan – nakládka do vozidla, separace dílců, odvoz do     

                                                   kovošrotu a na skládku (betonové závaží) 400 Kč 

VÝNOS tabulí do pater  290 Kč / hod. / technik 

Vícepráce (prováděné vícepráce osoba/hod.) 400 Kč 

Kancelářský nábytek a židle    

Dodávka a montáž nábytku  10% z prodejní ceny nábytku 

Vyrovnání a usazení nábytku, montáž polic a závěsných skříní, jiné 

stěhování, přesuny nábytku, nošení do pater, montáž regálů  
290 Kč / hod. / technik 

Montáž židlí, sedáků a laviček  200 Kč / ks 

Grafický návrh místnosti  800 Kč / při objednání ZDARMA 

 

 
Instalací zařízení se rozumí: Vybalení zařízení, kontrola kompletnosti dodávky, oživení a nastavení dle předpisu výrobce, u zařízení připojených 

k JTS také nastavení parametrů dle podmínek ČTÚ, nastavení uživatelských parametrů dle požadavku zákazníka. Přezkoušení s troje a seznámení 

se základní obsluhou. 

Instalací zařízení komunikujícím s počítačem se rozumí: 
Instalace zařízení (viz. výše) doplněná o instalaci veškerého dodávaného softwaru na jeden počítač. Pokud bude instalace prováděna na dalších 

počítačích, případně pokud bude potřeba přeinstalovat operační systém, změnit konfiguraci hardwaru nebo změnit vnitřní nastavení počítače, bude 

k ceně instalace připočtena hodinová sazba skutečné odpracované doby dle ceníku. Instalace je ukončena předvedením funkčnosti systému a 

předáním zařízení zákazníkovi. Předání zařízení se uskuteční podpisem na předávacím protokolu nebo servisním listu.  
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SERVIS  Cena bez DPH/hod 

    

Diagnostika závady – záloha na diagnostiku  paušál 490 Kč 

Technická konzultace, návrh řešení, příprava projektu  490 Kč / hod. 

A4 černobílé/barevné multifunkce, tiskárny – oprava, čištění  560 Kč / hod. 

A3 černobílé/barevné multifunkce, tiskárny – oprava, čištění  660 Kč / hod. 

Multifunkce – software, firmware, připojení  660 Kč / hod. 

Zápůjčka strojů po dobu opravy  2 Kč / kopie + paušál 1 000 Kč 

Pracovní stanice, sítě, dálková zpráva – účtováno po ½ hodině  490 Kč / hod. 

Servery, serverové operační systémy, MyQ, Czech point 950 Kč / hod. 

Projektory  - mechanické čištění  od 1 500 Kč 

Projektory – nastavení, kontrola, výměna lampy….  490 Kč / hod. 

Zápůjčka projektoru  600 Kč / den 

Servis unguátorů  850 Kč / hod. 

Skartovací stroje, laminátory, vazače… servis  490 Kč / hod. 

Expresní servisní zásah – v případě požadavku na expresní zásah do 5 hodin od nahlášení závady nebo na práci 

vykonávanou mimo rámec běžné pracovní doby, bude účtován smluvní poplatek ve výši 50% příslušné hodinové sazby 

Servis je účtován s výjimkou počáteční hodiny po 30 minutách. 

 

DOPRAVNÉ Cena bez DPH 

Doprava  10 Kč / km 

Čas strávený na cestě  120 Kč / hod. 

 
Tento ceník je orientační, konečné ceny se stanovují dle konkrétního rozsahu prací. 

 

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Cena bez DPH 

Naložení / složení zařízení určeného na ekologickou likvidaci. (Možnost dovozu 

zařízení určeného na ekologickou likvidaci na sběrný dvůr zákazníkem do sídla 

Kenast s.r.o. 

 

390 Kč bez DPH / hod. 

Vystavení dokladu (administrativní práce): 

- Návrh na vyřazení zařízení z důvodu zastaralosti apod. 

- Ekologická likvidace, posouzení zařízení, další doklady  

 

150 Kč bez DPH / doklad 

 

 

REVIZE ELEKTRO PŘÍSTROJŮ A NÁŘADÍ Cena bez DPH 

PC 85 Kč / ks 

Ostatní spotřebiče 85 Kč / ks 

Prodlužovací přívod, přístrojový kabel 25 Kč / ks 

Štítek 10 Kč / ks 

*Práce technika – rozpojování, třídění, zapojování kabelů, výroba a tisk štítků 200 Kč / hodina 

Doprava 10 Kč / km 

 
        *Cena se odvíjí od přístupnosti a připravenosti přístrojů k měření.  

         V případě dobré připravenosti přístrojů se poskytuje sleva 20%.   
         Vždy je nutný seznam revidovaných přístrojů. 
 
 
 

Kontakty  

Vladimír Krejčík, Dis – vedoucí servisního oddělení, technická podpora IT  +420 603 522 170          krejcik@kenast.cz  

Tomáš Pokorný – servis techniky, instalace, montáže +420 603 114 126       pokorny@kenast.cz  

Luděk Peška – servisní technik MFP a strojů, revize elektro +420 603 211 850           peska@kenast.cz  

Václav Fereš – IT technik +420 603 248 946            feres@kenast.cz  

Vladimír Zuker – servisní technik, instalace, montáže +420 734 121 048           zuker@kenast.cz 

Jiří Čech – servisní technik, instalace, montáže +420 603 492 504             cech@kenast.cz  

 

…nebo volejte ZDARMA 800 401 301 


