
Cenník ponúkaných produktov a poskytovaných služieb:

Hardvér (príslušenstvo a komponenty)*1 >>>

 101  Diagnostika alebo kontrola činnosti komponentu  Ak má zákazník nefunkčný počítač, zdiagnostikujeme jeho
stav

 3.00€

  2.00€

   Za jeden počítač. Aj na
počkanie, ak je možné

diagnostikovanie do 15 min

 102  Diagnostika komponentu bez počítača  Napr. sieťovej alebo grafickej karty
 5.00€

  3.00€

   jeden komponet do
nasledujúceho pracovného

dňa

 103 
 Bežný alebo zmluvný servis, napr. inštalácia komponentu
do počítača od nás

 Nešpecifikovaný servis počítačov.Ak bol počítač zakúpený u
nás a komponent nie.Vrátane inštalácie dodaného softvéru.

 6.00€

  5.00€
   za každých, aj začatých 30

min práce

 104 
 Inštalácia nového komponentu alebo príslušenstva do
počítača.

 Ak bol počítač aj komponet alebo príslušenstvo zakupené u
nás.

 0.00€

  0.00€
   za prácu do 30 min

 105 
 Inštalácia našeho nového komponentu alebo príslušenstva
do cudzieho počítača

 Ak počítač nebol zakúpený u nás, ale komponent alebo
príslušenstvo je od nás

 7.00€

  5.00€
   za prácu 30 min

 106 
 Inštalácia cudzieho nového komponentu alebo
príslušenstva do cudzieho počítača

 Ak nebol zakúpený unás ani počítač, ani komponent alebo
príslušenstvo

 9.00€

  7.00€
   za prácu do 30 min

Softvérové konfigurácie a aplikačné programové riešenia*1 >>>

 131  Kompletná konfigurácia cudzieho sieťového komponetu  Ak ste si nezakúpili u nás.Konfigurácia routera pre domácu
sieť vrátene testovania a 6 mesačnej nadštandardnej záruky.

 20.00€

  15.00€
   za prácu do 120 min

 132  Kompletná konfigurácia našeho sieťového komponetu  Ak ide o router od nás.Konfigurácia routera pre domácu sieť
vrátene testovania a 6 mesačnej nadštandardnej záruky

 5.00€

  3.00€
   za prácu do 120 min

 133  Kompletná konfigurácia akciového sieťového komponetu
 Ak ide o router od nás pri zapojení do internetu.Konfigurácia
routera pre domácu sieť vrátene testovania a 6 mesačnej
nadštandardnej záruky

 3.00€

  0.00€
   za prácu do 120 min

 152  Inštalácia nového programu na počítači  Podrobné preštudovania postupu inštaláca, stiahnutie,
inštalácia, konfigurácia, testovanie

 9.00€

  6.00€

   pre 1 program na jednom
počítači, pri práci do 60

min

 152  Aktualizácia programov na počítači  Tzv. Uprade. Stiahnutie, záloha, inštalácia, konfigurácia,
obnova, testovanie

 9.00€

  6.00€
   pre 1 program na jednom

počítači

 153  Nastavenie programu podľa požiadaviek  Vytvorenie profilu, zmena v nastaveniach alebo záloha a
obnova

 3.00€

  2.00€
   pre 1 program na jednom

počítači

 154 
 Oprava funkčnosti programu alebo legálneho operačného
systému

 Kontrola poškodenia, inštalácia a základná konfigurácia,
mimo predošlej zálohy

 15.00€

  12.00€
   pre 1 program a počítač

 155  ESET On-line kontrola počítača na prítomnosť vírusov  Vrátane odstránenia a opravy (ak je ešte možná)
 8.00€

  5.00€
   za jeden počítač

 155  ESET Kontrola pamäťového média na prítomnosť vírusov  Vrátane demontáže,odstránenia výrusov a opravy (ak je ešte
možná) a montáže do počítača

 8.00€

  5.00€
   za jeden počítač

 160  Programátorské alebo web-dizajnové práce na mieru
 Vytvorenie programu (APR) podľa požiadaviek zákazníka:
Analýza požiadaviek, testovacia verzia, odladenie,
odovzdanie, záruka

 3.50€

  3.50€
   za každých aj začatých 15

min práce

 161  Servis počítača na diaľku  Použitím programu pre vzdialenú správu alebo telefonicky
(môžeme Vám zavolať na Pevnú linku, Orange, O2).

 0.33€

  0.30€

   za každú minútu
telefonátu alebo vzialeného
pripojenia k počítaču, servis

na viac ako 5 min je
potrebné dohodnúť vopred

 162  Výjazd k zákazníkovi a servis u zákazníka  Ak je zákazník upozornený vopred. Cena nezahŕňa cestovné
náklady

 20.00€

  15.00€
   maximálna dĺžka servisu 3

hod práce

 163  Prípatok za poškodenie programu zákazníkom
 Ak zákazník (alebo iná osoba) neodborným zásahom
poškodí program alebo počítač bez predchádzajúcej
konzultácie so servisom

 10.00€

  5.00€
   ak je zákazník na poplatok

upozornený vopred

 164  Prípatok za výjazd technika k zákazníkovi  Ak je servis objednáný v ten istý deň alebo za každý
opakovaný výkazd

 3.00€

  1.00€

   platí pre vopred
nedohodnutý servis, za
každých 30 min. servisu

 165  Prípatok za výjazd mimo pracovnej doby alebo servis u nás  Ak je servis objednáný v ten istý deň alebo za každýopakovaný výjazd
 3.00€

  1.00€

   platí pre vopred
nedohodnutý servis, za
každých 30 min. servisu

Poradenstvo vo všetkých oblastiach výpočovej techniky a digitálnych technológií >>>

 180  Odborné poradenstvo s vyhotovením písomnej správy  Preskúmanie a analýza technickej špecifikácie.Ak tovar nie
je zakúpený u nás alebo u našich partnerských firiem

 7.00€

  5.00€

   pri investícii do 500Eur
bez DPH za každých aj

začatých 30 min

 181  Poradenstvo v oblasti nákupu výpočtovej techniky
 Akýkoľvek nákup výpočtovej techniky, paušálnych služieb s
Vami radi podrobne preberieme, vrátane skrytých nákladov,
výhody a nevýhody.

 0.00€

  0.00€
   vždy

 190 
 Hotline poradenstvo po telefóne poskytujeme len ako VIP
službu

 Volať môžete v pracovnej dobe na čísla Orange
0908/544273-Obchod 0908/275895-Technik 0904/544156 a
0948/777860-Kancelária

 -

  0.00€
   max 15 min



 191 
 NonStop poradenstvo prostrednictvom mailu
info@tujeto.sk

 Odpoveď obdržíte najneskôr do 24 hod
 0.00€

  0.00€
   max 1 mail(dotaz) denne

Servisné karty (pre ešte lacnejšie služby) >>>

 201  Servisná karta VIP s platnosťou 3 mesiace  Umožňuje počas doby platnosti čerpať všetky výhody a VIP
ceny.

 9.00€

  8.00€

   neprenosná pre jeden
evidovaný počítač a jednu

osobu

 202  Servisná karta VIP s platnosťou 12 mesiacov  Umožňuje počas doby platnosti čerpať všetky výhody a VIP
ceny.

 19.90€

  15.90€

   neprenosná pre jeden
evidovaný počítač a jednu

osobu

 211  Servisná karta Business s platnosťou 3 mesiace  Umožňuje počas doby platnosti čerpať všetky výhody a VIP
ceny pre firmy.

 19.90€

  15.90€
   neprenosná pre všetky
evidované počítače firmy

 212  Servisná karta Business s platnosťou 12 mesiacov  Umožňuje počas doby platnosti čerpať všetky výhody a VIP
ceny pre firmy.

 49.90€

  39.90€
   neprenosná pre všetky
evidované počítače firmy

 221  Príplatok za servis ihneď  Ide o okamžité odvolanie technika a príchod k zákazníkovi
(v pracovnej dobe)

 39.00€

  29.00€
   v rámci našich možností,
max dĺžka servisu 30 min

 222  Príplatok za servis dnes  Ide o zaradenie servisu do dnešného zoznamu
naplánovaných výjazdov

 29.00€

  19.00€
   v rámci našich možností,
max dĺžka servisu 30 min

 223  Príplatok za servis mimo pracovnej doby  Ide o okamžité odvolanie technika a príchod k zákazníkovi
 19.00€

  9.00€
   v rámci našich možností,
max dĺžka servisu 30 min

 224  Príplatok za servis zajtra  Technik navštívi zákazníka v dohodnutom čase najbližší
pracovný deň po dni nahlásenia

 9.00€

  0.00€
   v rámci našich možností,
max dĺžka servisu 30 min

Zhotovenie digitálnej fotografie alebo farebného dokumentu >>>

 301  Tlač fotografie A4 technológiou LaserPrint  Pre tlač používame laserovu tlačiaren HP
 0.60€

  0.50€
   bez foto papiera 80-240g,

100% pokrytie

 302  Tlač fotografie A4 technológiou Claria  Pre tlač používame atramentovú tlačiaren EPSON
 1.00€

  0.90€
   bez fotopapiera 80-240g,

100% pokrytie

 303  Tlač fotografie do rozmeru 10 x 15 cm technológiou Claria  Pre tlač používame atramentovú tlačiaren EPSON  0.33€

  0.30€
   za 1 ks vrátane

fotopapiera

 303  Tlač fotografie do rozmeru 13 x 18 cm technológiou Claria  Pre tlač používame atramentovú tlačiaren EPSON  0.50€

  0.45€
   za 1 ks vrátane

fotopapiera

 310  Zhotovenie fotografie digitálnym fotoaparátom u zákazníka  Počítajú sa len dobré zábery. Cena neobsahuje cestovnénáklady.
 0.05€

  0.04€
   za 1 ks, bez ďalšieho

spracovania

 320  Spracovanie digitálnych obrázkov pred použitím  Úprava parametrov, vyrezávanie, zmena veľkosti, triedenie
podľa požiadaviek zákazníka.

 2.00€

  1.00€
   za každých aj začatých 50

ks alebo 15 min práce

 350 
 Objednávka profi-fotografií cez FOTOLAB 9x13 alebo
10x15

 Uvedený rozmer šírky závisí od pomeru strán dodanej
fotografie

 0.15€

  0.14€
   za 1 ks s min.obj. 50ks

 351  Poplatok za okamžité odoslanie objednávky FOTOLAB  Vyhotovenie do 7 dní.
 4.00€

  3.00€
   za objednávku

 352  Poplatok za odložené odoslanie objednávky FOTOLAB  Vyhotovenie do 30-60 dní.
 2.00€

  1.50€
   za objednávku

Spracovanie dokumentov >>>

 401  Skenovanie dokumentu  Čiernobiele alebo farebné do 300dpi.
 0.10€

  0.09€
   za jeden ks do veľkosti A4

 402  Odfotografovanie dokumentu  Farebné s rozlíšením do 2 Mpx a odoslanie na mail
 0.12€

  0.10€
   za jednu fotografiu

 420  Prepísanie dokumentu do digitálnej podoby  Základný prepis bežného textu.
 2.00€

  1.50€
   za jednu stranu do A4

alebo do 300 slov

 421  Prepísanie dokumentu vrátane formátu  Prepis do textového editora OpenOfice so zachovaním
formátu písma

 3.00€

  2.50€
   za jednu stranu do A4

alebo do 300 slov

 422  Prepísanie cudzojazyčného dokumentu  Prepis v cudzom jazyku alebo doplnenie o obrázky alebo
tabuľky v textovom editore OpenOffice

 5.00€

  4.00€
   za jednu stranu do A4

alebo do 300 slov

 430  Laminovanie dokumentu formáta A4  Použitá folia 2x 125um.
 0.60€

  0.50€
   za jeden ks

 440  Laminovanie dokumentu formáta A3  Použitá folia 2x 125um.
 1.20€

  1.00€
   za jeden ks

Kopírovanie a Tlač dokumentov >>>

 450  Tlač textu z pamäťového média na ČB Laserovej tlačiarni  USB kľúč, Flash karty, Disketa, CD, DVD, fotoaparát atď.
 0.10€

  0.08€
   do formátu A4 s pokrytím

5%

 451 
 Tlač obrázku z pamäťového média na ČB Laserovej
tlačiarni

 USB kľúč, Flash karty, Disketa, CD, DVD, fotoaparát atď.
 0.17€

  0.13€
   do formátu A4 s pokrytím

33%

Faxovanie a prenos dokumentu cez internet >>>

 471  Odoslanie Faxu v rámci SR  Odoslanie oskenovaním dokumentu cez plošný skener
 0.90€

  0.80€
   do veľkosti A4

 472  Odoslanie Faxu mimo SR  Odoslanie oskenovaním dokumentu cez plošný skener
 1.50€

  1.33€
   do veľkosti A4

 473  Odoslanie viac stranoveho Faxu v rámci SR  Odoslanie oskenovaním dokumentu cez podávač skenera
 0.80€

  0.75€
   za každú stranu A4

 474  Odoslanie viac stranoveho Faxu mimo SR  Odoslanie oskenovaním dokumentu cez podávač skenera
 1.33€

  1.00€
   za každú stranu A4

 480  Odoslanie dokumentu mailom  Maximálna kapacita do 5MB
 0.20€

  0.10€
   za každých aj začatých

1024 kB

 482  Odoslanie dokumentu na FTP server  Maximálna kapacita do 100MB na jeden súbor
 0.20€

  0.10€
   za každých aj začatých

4096 kB

 490  Stiahnutie dokumentu doručených mailom  Maximálna kapacita do 5MB
 0.10€

  0.05€
   za každých aj začatých

1024 kB

 492  Stiahnutie dokumentu z FTP server  Maximálna kapacita do 100MB na jeden súbor
 0.10€

  0.05€
   za každých aj začatých

4096 kB



 493  Stiahnutie dokumentu z webovej lokality  Maximálna kapacita do 50MB na jeden súbor
 0.10€

  0.05€
   za každých aj začatých

4096 kB

 494 
 Stiahnutie veľkokapacitného dokumentu z internetu cez
FlashGet

 Maximálna kapacita do 5GB
 10.00€

  9.00€
   za každý aj začatý 1 GB

Vyhotovenie potvrdení >>>

 501  Spracovanie aktuálneho stavu výpočtovej techniky  Zistenie technickej špecifikácie a odhad hodnoty.S
vyhotovením servisnej správy.

 10.00€

  8.00€
   za jednu PC zostavu alebo

príslušenstvo

 502 
 Vydanie osvedčenia o spracovaní stavu výpočtovej
techniky

 Osvedčenie slúži ako podklad pre vyradenie z majetku alebo
likvidáciu

 19.00€

  15.00€
   za stranu A4

 504  Vypracovanie opakovanej cenovej ponuky  Prvá cenová ponuka pre jednu firmu v jednom kalendárnom
roku je zdarma

 9.00€

  5.00€
   za stranu A4

 505  Vypracovanie cenovej ponuky pre tretiu stranu  Ide o spracovanie aktuálnych cien definovaných tovarov a
služieb

 15.00€

  10.00€
   za stranu A4

 506  Licenčný audit  Spracovanie zoznamu nainštalovaných programov vrátane
zistenia stavu platných licencií

 10.00€

  5.00€
   pre jeden počítač

Zálohovanie dát >>>

 610  Napálenie dát na CD Verbatim  Vytvorenie kópie existujúceho CD
 1.00€

  0.90€
   za 1 ks

 611  Napálenie dát na CD KODAK  Vytvorenie kópie existujúceho CD pre 200 ročnú archiváciu
 2.00€

  1.80€
   za 1 ks

 620  Napálenie dát na DVD Verbatim  Vytvorenie kópie existujúceho DVD
 2.50€

  2.00€
   za 1 ks

 621  Napálenie dát na DVD KODAK  Vytvorenie kópie existujúceho CD pre 200 ročnú archiváciu
 4.00€

  3.00€
   za 1 ks

 630  Zálohovanie dát z pevného disku na CD Verbatim  Maximálna kapacita 700MB na jedno CD
 2.00€

  1.50€
   za 1 ks

 631  Zálohovanie dát z pevného disku na DVD Verbatim  Maximálna kapacita 4.5GB na jedno DVD
 5.00€

  4.00€
   za 1 ks

 640  Zálohovanie dát z pevného disku na CD KODAK  Maximálna kapacita 700MB na jedno CD pre 200 ročnú
archiváciu

 5.00€

  4.00€
   za 1 ks

 641  Zálohovanie dát z pevného disku na DVD KODAK  Maximálna kapacita 4.5GB na jedno DVDpre 200 ročnú
archiváciu

 10.00€

  8.00€
   za 1 ks

 650  Potlač CD/DVD média na zariadení EPSON  Obrázok podľa originálu alebo ako výrez z obrázku
 0.50€

  0.40€
   za 1 ks

 660  Zálohovanie dát na lokálne úložisko  Najspoľahlivešia záloha fotografií účtovníctva a pod.Záloha
na dva nezávislé pevné disky.

 1.00€

  0.80€
   za 1 GB na 1 mesiac

Internet ::: Prezentácia Vašej stránky >>>

 701 
 Jednorázové zviditeľnenie Vašej stránky na 5
najznámejších internetových doménach

 Zoznamy, katalógy, portály a pod.
 29.90€

  24.90€
   do 7 dní

 702 
 Jednorázové zviditeľnenie Vašej stránky na 15
najznámejších internetových doménach

 Zoznamy, katalógy, portály a pod.
 59.90€

  49.90€
   do 14 dní

Internet:::Prezentácia Vašej stránky >>>

 711 
 Konzultácia ohľadne vytvorenia internetovej stránky
vrátane komplexného návrhu riešenia

 Názov domény, hosting, design, obsah, spôsob aktualizácie
 10.00€

  5.00€

   za 1 hod konzultácie, ak
nebude zadaná objednávka,

inak ZDARMA

 712  Internetová stránka v štruktúre HTML - výroba textov  Formátovaný textový dokument, obrázky, bez zverejnenia s
predpripravenými obrázkami

 9.00€

  8.00€
   za veľkosť do jednej
obrazovky (cca 10kB)

 713 
 Internetová stránka v štruktúre HTML vrátane MENU
(prechod na podstránky)

 Formátovaný textový dokument, obrázky, bez zverejnenia s
úpravou rozmerov obrázkov

 18.00€

  16.00€
   za každú stránku (á 50kB)

 714 
 Internetová stránka v štruktúre PHP vrátane menu a
aktívnych podstránok

 Formátovaný textový dokument, obrázky, počítadlo,
podmienené zobrazenia, bez zverejnenia s predpripravenými
obrázkami

 27.00€

  24.00€
   za veľkos do jednej
obrazovky (cca 10kB)

Internet ::: Zriadenie internetovej domény s hostingom >>>

 751  Registrácia domény III. úrovne s vlastným názvom  možnosti: nazov.tujeto.sk nazov.nitrica.sk
 10.00€

  8.00€
   ročný poplatok

 753 
 Presmetovanie domény III. úrovne na inú internetovú
lokalitu vrátane maskovania

 Zjednodušenie prístupu na konkrétnu podstránku
 1.00€

  0.80€
   ročný poplatok

 754  Hostingový priestor vrátane spravovania  Kapacita do 10MB. V cene je zahrnutú upload a
zálohovanie.

 3.00€

  2.00€
   mesačný poplatok

 755 
 Registrácia domény II. úrovne s vlastným názvom na ID
RADO-0338

 možnosti: www.nazov.sk www.nazov.eu
 24.00€

  23.00€
   ročný poplatok

národnému registrátorovi

 756 
 Prenájom profesionálneho hostingového priestoru MICRO
do 200MB pre HTML

 Kompletné spravovanie, Hosting 100MB a 1x E-mail
100MB + množstvo aliasov

 5.00€

  4.00€
   mesiac

 757 
 Prenájom profesionálneho hostingového priestoru MINI do
400MB pre PHP

 Kompletné spravovanie, Hosting 200MB a 3x E-mail
200MB + množstvo aliasov

 8.00€

  7.00€
   mesiac

 758 
 Prenájom profesionálneho hostingového priestoru
STANDARD do 2000MB pre PHP a MySQL

 Kompletné spravovanie, Hosting 1000MB, Databáza 50MB,
30x E-mail 950MB + množstvo aliasov

 10.00€

  9.00€
   mesiac

 760 
 Profesionálna E-mailová schránka s vlastným názvom a
kapacitou do 50MB

 Názov v rámci možnosti. Možnosti: nazov@tujeto.sk
nazov@nitrica.sk

 12.00€

  11.00€
   ročný poplatok

 761  E-mailový alias s vlastným názvom s presmerovaním  Nový názov pre Vašu existujúcu E-mailovú schránku.
Možnosti: nazov@tujeto.sk nazov@nitrica.sk

 3.00€

  2.00€
   ročný poplatok

Internet ::: Podanie inzerátu na internet >>>

 791  Avízo na internete a tlačená verzia avíza - krátky inzerát  Podanie do 24 hod od doručenia SMS, E-mailom, Faxom, v
papierovej podobe.

 0.50€

  0.40€
   za 1 ks, max. 1/deň



 792 
 Výhodné opakované podanie 3x Avízo na internete a 3x
tlačená verzia avíza - krátky inzerát

 Prvé podanie do 24 hod od doručenia SMS, E-mailom,
Faxom, v papierovej podobe.

 1.00€

  0.90€
   za 1 ks, počas 3 dní

 793 
 Obrázkový inzerát (za 1 obr. 800x600) na stránke
www.predaj.tujeto.sk

 Zverejnenie do 24 hod po doručení: MMS, E-mailom,
Faxom, v papierovej podobe, po dobu 30 dní.

 1.00€

  0.50€
   ks

 794 
 Obrázkový inzerát (do 10 obr. 800x600) na stránke
www.predaj.tujeto.sk

 Zverejnenie do 24 hod po doručení: MMS, E-mailom,
Faxom, v papierovej podobe, po dobu 30 dní.

 3.00€

  1.50€
   ks

Reklamná a propagačná činnosť >>>

 800 
 Vyhotovenie šablóny v diditálnej podobe pre tlač vyzitiek
vo formáte PDF

 Spracovanie v textovom editore. Pri formáte EURO s
rozmerom 5 x 8,5cm sa na A4 zmestí 10ks vizitiek.

 6.00€

  5.00€
   za každých a začatých 30

min práce

 820 
 Rezanie vytlačených reklamných materiálov - vyzitky,
etikety, pozvánky, fotografie

 Cca 1,5 rezu na jednu vizitku, t.j. pre narezanie 10 ks
vizitiek z A4 je potreba 15 rezov

 0.05€

  0.04€
   za 1 rez

 830  Zhotovenie reklamného baneru s definovaným rozmerom  V cene nie je zahrnuté obšitie a vytvorenie napínacích očiek.
 10.00€

  9.00€
   za 0,25 m2 cca 50 x 50 cm

 831  Zhotovenie reklamnej tabule na plech  V cene je zahrnutý pozinkovaný plech.
 25.00€

  24.00€
   za 0,25 m2 cca 50 x 50 cm

Dovoz tovaru autom alebo cesta technika k zákazníkovi >>>

 901  Cestovné náklady v okresoch PD, PE a BN  Počíta sa len jedna cesta, resp. vzdialenosť z obce Nitrica k
miestu doručenia

 0.50€

  0.40€
   cena za 1 km

 902  Cestovné náklady v rámci Slovenska  Počíta sa len jedna cesta, resp. vzdialenosť z obce Nitrica k
miestu doručenia

 0.90€

  0.70€
   cena za 1 km

 903 
 Expedičný poplatok za zaslanie tovaru využitím služieb
Slovenskej pošty

 V cene nie je zahrnutý poplatok Slovenskej pošty.
 1.00€

  0.50€
   za malý balík do 5kg

 904  Zaslanie tovaru kuriérskou spoločnosťou DPD  Doručenie na nasledujúci pracovný deň, pri expedícii do 12
hod

 12.00€

  11.00€
   za malý balík do 5kg

 905 
 Vyzdvihnutie balíka u zákazníka kuriérskou spoločnosťou
DPD

 V cene nie sú zahrnuté poplatky DPD
 2.00€

  1.00€
   za malý balík do 5kg

 910 
 Sprostredkovanie roznosu letákov prostredníctvom
Slovenskej pošty

 V cene nie je zahrnutý poplatok Slovenskej pošty a cestovné
náklady z obce Nitrica.

 2.00€

  1.50€
   za jednu poštu

Manipulačné poplatky pri neoprávnených reklamáciách tovaru >>>

 921 
 Posúdenie oprávnenosti reklamácie (pre iného predajcu)
na žiadosť zákazníka

 Reklamačné konzultácie ohľadne našej reklamácie sú
bezplatné.

 2.00€

  1.00€
   max trvanie 30 min

 922 
 Manipulačný poplatok za vystavenie potvrdenia so
slovným popisom dôvodu neoprávnosti reklamácie

 Bez výpisu platných zákonov
 10.00€

  7.00€
   do veľkosti A4

 923 
 Odoslanie tovaru na pozáručný servis alebo po
upozornení, že môže ísť o neoprávnenú reklamáciu

 Zálohový poplatok. V prípade oprávnenosti bude vrátený v
plnej výške.

 24.00€

  18.00€
   ks

Poplatok za sprostredkovanie predaja tovaru >>>

 952 
 Sprostredkovanie predaja alebo nákupu tovaru pre
zákazníka, vrátane sprostredkovania prípadnej reklamácie

 V cene je zahrnuté posúdenie kvality a rentability nákupu.
 10.00€

  8.00€
   za každých 100Eur z
hodnoty tovaru bez DPH

 953 
 Sprostredkovanie predaja a prevzatie záruky po dobu 12
mesiacov alebo predĺženie záruky o 12 mesiacov

 V cene je zahrnuté posúdenie kvality a rentability nákupu.
 10.00€

  8.00€
   za každých 50Eur z

hodnoty tovaru bez DPH

 954 
 Zníženie nákupnej ceny pri odkúpení tovaru za účelom
ďalšieho predaja so zálohovým vyplatením 50% hodnoty
vrátane poskytnutia záruky

 V cene je zahrnuté posúdenie kvality a rentability predaja.
 10.00€

  8.00€
   za každých 20Eur z
hodnoty tovaru s DPH

 955 
 Poplatok za predaj tovaru cez splátkovú spoločnosť
Quatro vrátane sprostredkovania predčasného vyplatenia
úveru

 V cene je zahrnutá konzultácia rentability nákupu.
 1.00€

  0.90€
   za každých 333Eur z
hodnoty tovaru s DPH

 960 
 Poplatok za predaj tovaru pre zákazníka s predĺženou
splatnosťou

 Vyhradzujeme si právo odmietnutia služby s dôvodu
subjektívneho posúdenia bonity zákazníka. Pri 100Eur je
RPMN do 35% resp. do 23%

 2.90€

  1.90€

   za predĺženie o 1 mesiac
za každých 100Eur z
hodnoty tovaru s DPH
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