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Popis služby Cena služby
Věrnostní program                                                  

ELVIA-PRO

MP-26 Doprava zboží v ceně do 40.000,-Kč 300,-

Doprava zboží na adresu dodání, předání zákazníkovi.                                                                                    

Nezahrnuje instalaci. Dopravu provádí řidič,                              

není přítomen technik.                                                                                                      
* Nevztahuje se na ledničky a pračky.

MP-1 Doprava zboží v ceně nad 40.000,-Kč ZDARMA

Doprava zboží na adresu dodání, předání zákazníkovi.                                                                                    

Nezahrnuje instalaci. Dopravu provádí řidič,                              

není přítomen technik.                                                                                                      
* Nevztahuje se na ledničky a pračky.

MP-25 Doprava zboží 17 - 20 hodin 600,-

Doprava zboží po Praze na adresu dodání, předání 

zákazníkovi. Nezahrnuje instalaci. Dopravu provádí řidič, 

není přítomen technik.       

MP-2 Doprava zboží mimo Prahu 20,- / 1 km

Při dodání mimo Prahu se kilometry evidují od hranic

města, cesta zpět je zahrnuta v ceně. Cena za dopravu

je součtem "základní" sazby a sazby za počet km od

hranice města. 

MP-3 Základní instalace TV

Vybalení z obalu, umístění na určené místo (ne na zeď),

ověření základních funkcí, připojení na internet (pokud

je založen google účet zákazníka), naladění pozemního

příjmu, satelitního příjmu (skylink, freesat) a kabelového

příjmu (UPC). Neobsahuje setřídění programů dle přání

zákazníka.

MP-6 Rozsáhlejší instalace TV

Vybalení z obalu, umístění na určené místo (ne na zeď),

ověření základních funkcí, připojení na internet,

naladění pozemního či satelitního příjmu, aktualizace

softwaru, zaškolení (seznámení s obsluhou, seznámení s

tříděním kanálů) a propojení s dalšími dvěma přístroji.

Připojení dalších přístrojů bude technik dodatečně

účtovat na místě dle ceníku (MP-5).

600,- 400,-

1200,-

200,-

20,- / 1 km

ZDARMA

500,-

1000,-
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ELVIA-PRO

MP-4 Instalace TV na zeď 2.400,- 

Sestavení a montáž držáku na zeď, zavěšení a zapojení

televizoru (MP-3, MP-6). Držák není součástí dodávky,

nutno objednat samostatně. Doprava po Praze

ZDARMA, mimo Prahu + kilometrová sazba.               

MP-5 Práce technika

Ostatní instalační práce. U přístrojů zakoupených mimo

ELVIA-PRO technik nezodpovídá za plnou funkčnost,

garantuje pouze správnost zapojení, nikoliv nastavení.

Cena za práci nezahrnuje poplatek za dopravu (základní

+ kilometrovou). 

600,- / 1 hod                               

každých dalších                              

15 min / 150,-

Pokud máte požadavek na další instalační služby, 

neváhejte kontaktovat naše techniky a konkrétní 

činnost poptat.

Při objednávání těchto služeb je nutná předchozí 

konzultace s technikem - z důvodu dostupnosti 

materiálu a technika, vybavení, stanovení ceny atd.. 

Mimo Prahu na základě individuální dohody.

Ostatní nabízené služby - práce technika (cenová sazba 

viz. bod MP-5) :

- Zapojení přístrojů (například DVD, soundbar atd).

- Sestavení TV stolku

- Instalace kabelů pro AV systémy, anténní svod

- Reinstalace přístrojů (po malování, stěhování atp.)

MP-23 Doprava pračky 600,-

Doprava zboží po Praze na adresu dodání, předání

zákazníkovi. Nezahrnuje instalaci. Dopravu provádí řidič,

není přítomen technik.                                                                                                                                                                                    

MP-30 Připojení pračky 300,-

(Umístění, napojení na existující vodovod. ODVOZ 

STARÉHO PŘÍSTROJE - v den dopravy nového je svoz

1ks starého přístroje zdarma, další kusy či samostatný

svoz za cenu "doprava zboží")

MP-24 Doprava lednice 700,-

Doprava zboží po Praze na adresu dodání, předání

zákazníkovi. Nezahrnuje instalaci. Dopravu provádí řidič,

není přítomen technik.                                                                                                                                                                                    

MP-7 Zaškolení a odborná rada 400,- / 1 hod

Střih, archivace, úprava fotografií, nastavení přístroje

atp.                                                                                                                                                                                                                          

600,-

200,-

60,- / 1 hod

500,-

2.000,-                                                                                  

400,- / 1 hod                               

každých dalších                              

15 min / 150,-
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ELVIA-PRO

MP-8 Založení účtu na PS Store                                       500,-

MP-13 Synchronizace Bluetooth                                        190,-

MP-17
Záloha dat                                                               
na HDD / SSD / flash paměť                                                                                                                                                                                            

590,-

MP-19 Technická poradna a ústní konzultace                590,- / 1 hod

MP-20 Synchronizace a nastavení Android 390,-

MP-21 Update firmware                                                     390,-

MP-22
Vytvoření uživatelského účtu                              
na Google

150,-

MP-27
Aplikace fólie                                                                                           
na displej

150,-

MP-28
Aplikace skla                                                                   
na displej

100,-

120,-

550,-

450,- / 1 hod

350,-

350,-

400,-

170,-

90,-

120,-

Aktualizace ceníku 08/2018

Doplňující informace:
Při dopravě více výrobků na jednu dodací adresu v jeden den se cena za jejich dopravu nesčítá. Sčítá se pouze cena za jejich instalaci. V případě, že na

straně zákazníka vzniknou překážky bránící dodání zboží / služeb, budou náklady na opakované dodání hrazeny zákazníkem. S vyjímkou kdy je tato

skutečnost nahlášena minimálně 24 hodin předem.

Úhrada služeb:
Úhrada služeb a dodatečně zakoupeného materiálu (kabely, nadstandardní instalační materiál aj.) je možná hotově nebo platební katrou v okamžiku jejich

předání. Platbu kartou je třeba nahlásit spolu s objednávkou služby dopředu. Uvedené ceny jsou v Kč a zahrnují DPH.
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