
platnost od 1.3.2013

Ceník služeb

Práce, servis a školení - BEZ SMLOUVY

SW a HW práce u zákazníka      hod 950 Kč

Zakázková práce programátora                hod 1 500 Kč

SW práce přes vzdálené připojení, telefonická konzultace hod 950 Kč

Převod  licence SW Winshop  na jiný subjekt ks 3 500 Kč

Ceny služeb v pracovní dny do 08:30 - 17:00

Práce o svátcích, víkendu a mimo pracovní dobu hod přirážka 50 %

Doprava - mimo Prahu km 9 Kč

Doprava - po Praze ks 200 Kč

Cena služeb je účtována za každou započatou 1/2 hod

Práce, servis a školení - HOTLINE SMLOUVA
Ceny služeb v pracovní dny do 08:30 - 17:00

SW a  HW práce u zákazníka, SW práce přes vzdálené připojení    hod 850 Kč

Zakázková práce programátora                hod 1 200 Kč

Telefonická konzultace hod v ceně služby

Převod  licence SW Winshop na jiný subjekt ks 3 500 Kč

Upgrade nové verze SW Winshop ks v ceně služby

Práce o svátcích, víkendu a mimo pracovní dobu hod přirážka 50 %

Doprava - mimo Prahu km 9 Kč

Ceny služeb v pracovní dny do 08:30 - 17:00

Doprava - mimo Prahu km 9 Kč
Doprava - po Praze pro 200 Kč
Cena služeb je účtována za každou započatou 1/2 hod

HOTLINE smlouva zahrnuje především přístup na linku zákaznické podpory pro telefonické konzultace, 

upgrade SW Winshop zdarma, zvýhodněné sazby servisních prací.

Práce, servis a školení - SERVISNÍ SMLOUVAPráce, servis a školení - SERVISNÍ SMLOUVA

Školení systému SW Winshop, SW práce Winshop u zákazníka    hod v ceně služby

SW a HW práce ostatní u zákazníka nebo vzdáleným připojením     hod 750 Kč

Zakázková práce programátora                hod 950 Kč

Telefonická konzultace SW Winshop hod v ceně služby

SW práce Winshop přes vzdálené připojení  hod v ceně služby

Převod  licence SW Winshop na jiný subjekt ks v ceně služby

Ceny služeb v pracovní dny do 08:30 - 17:00 (není-li uvedeno ve smlouvě jinak)

Převod  licence SW Winshop na jiný subjekt ks v ceně služby

Upgrade nové verze SW Winshop pro v ceně služby

Práce o svátcích, víkendu a mimo smluvní dobu hod přirážka 50 %

Doprava - mimo Prahu km 9 Kč

Doprava - po Praze ks 200 Kč

Cena služeb je účtována za každou započatou 1/2 hod

SERVISNÍ smlouva  zahrnuje především přístup na linku zákaznické podpory, upgrade SW Winshop

servis a školení SW Winshop zdarma a garanci servisního zásahu na provozovně dle podmínekservis a školení SW Winshop zdarma a garanci servisního zásahu na provozovně dle podmínek

uzavřené servisní smlouvy.
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