23 styczeń 2019

Cennik standardowych usług firmowych

USŁUGI SERWISOWE
Standardowe usługi serwisowe
Podstawowe programowanie ustawień rejestratora
Podstawowe programowanie rejestratora IP (bez konieczności resetu kamer

80 zł-160 zł
120 zł -400 zł

i rejestratora, znane hasła urządzeń)
Konfiguracja rejestratora w sieci, instalacja oprogramowania, jednorazowe szkolenie

150 zł

Konfiguracja rejestratora w sieci + konfiguracja routera, instalacja oprogramowania,
jednorazowe szkolenie

200 zł

Konfiguracja sieci (konfiguracja routera, przekierowanie portów, ip statyczne)

100 zł

Konfiguracja sieci (konfiguracja routera, przekierowanie portów, ip dynamiczne)

150 zł

Przekonfigurowanie alarmu ze zdalnym dostępem z urządzeń mobilnych

150 zł

Proste modernizacje ustawień (przeprogramowanie stref, zmiana parametrów

80 zł-120zł

czujników, korekty ustawień zgodnie z życzeniami użytkownika)
Ustawienie anten DVB-T/SAT

120 zł– 160 zł

Strojenie TV/dekodera DVB-T, tworzenie listy kanałów (do 15 kanałów)

Wymiana unifonu

80 zł-160 zł

80 zł

Programowanie centrali domofonu (1 niezależny panel max 20 unifonów,
1/2

150 zł
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znany kod instalatora)
Wymiana elektrozaczepu

80 zł

Zmiana kodów lokatorskich (do 20 szt. )

80 zł

Programowanie karty/breloka zbliżeniowego (do 20 szt.)

80 zł

Diagnostyka uszkodzenia systemu (alarmowego, monitoringu, TV SAT/DVB-T,
domofonu/wideodomofonu)

80 zł-160 zł

Niestandardowe usługi serwisowe
Roboczogodzina pracy serwisanta

80 zł

STANDARDOWE USŁUGI INSTALATORSKIE
Monitoring
Instalacja kamery do 3,5 m wraz z konfiguracją, podłączeniem, ustawieniem optyki

150 zł

Instalacja kamery powyżej 3,5 m wraz z konfiguracją, podłączeniem, ustawieniem optyki

180 zł

Konfiguracja i podłączenie rejestratora 4-16 kanałów z jednorazowym szkoleniem

150 zł-350 zł

Konfiguracja i podłączenie rejestratora IP-16 kanałów z jednorazowym szkoleniem

200-600 zł

Telewizja DVB-T/SAT
Montaż anteny (w zależności od miejsca montażu np. balkon, komin itp.)

160 zł-220 zł

Domofon/wideodomofon
Montaż/wkucie panelu rozmównego

150 zł-250 zł

Montaż/wkucie panelu rozmównego + podłączenie (do 20 lokali)

200 zł-350 zł

Dojazd (należy doliczyć do każdej wizyty serwisowej jednorazowo)
Dojazd do klienta w granicach Wrocławia i najbliższych okolic

50 zł

Podane stawki są kwotami netto i w zależności od rodzaju klienta końcowego oraz rodzaju usługi należy doliczy podatek VAT w wysokości 0%, 8% lub 23%. W celu uzyskania informacji
dotyczących stawki VAT prosimy o kontakt telefoniczny.
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