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SERVISNÍ A INSTALAČNÍ 
SLUŽBY



INSTALAČNÍ A SERVISNÍ SLUŽBY

Pro hladký průběh provozu po celý rok, nezapomeňte na pravidelnou údržbu techniky. Díky pravi-
delnému servisu prodloužíte životnost techniky, vyhnete nečekaným haváriím a v neposlední řadě 
ušetříte náklady, čas a starosti. Všem našim zákazníkům nabízíme řadu nadstandardních servisních 
služeb, aby vás technika nezradila a přinášela vám jen radost. Vyžadujete-li dlouhodobou spolehli-
vost a chcete-li ušetřit svůj čas i starosti, doporučujeme uzavřít Servisní smlouvu.

SERVISNÍ SLUŽBY

Výměna lampy výměna lampy projekce u nás v servisním středisku 500 Kč

Základní servis základní, preventivní čištění zobrazovací techniky /doporučujeme 1x ročně/ 1 500 Kč

Základní údržba techniky základní údržba sestavy projektoru s plátnrem/tabulí - doporučujeme 1x ročně 2 500 Kč

Hloubkový servis hloubkové čištění optiky projektoru - doporučujeme každé 2 roky 3 025 Kč

Hloubková údržba učebny/
jednací místnosti

hloubková údržba sestavy projektoru s plátnrem/tabulí, kontrola kabelových tras
- doporučujeme každé 2 roky

5 000 Kč

Diagnostika diagnostika závady 550 Kč

Individual individuální servis od 900 Kč/hod

Servisní smlouva souhrn pravidelných služeb a úkonů na dotaz

Instalace panelu instalace zobrazovacího panelu, včetně kabeláže, lišt 6 050 Kč

Instalace projekce instalace projektoru, včetně kabeláže a lišt 7 500 Kč

Instalace projekční plochy instalace motorového projekčního plátna, včetně kabeláže a lišt 4 500 Kč

Instalace projekčního setu instalace interaktivního setu /projektor, tabule, pláto/ včetně kabeláže, lišt 11 500 Kč

Individuální instalace cena individuální instalace od 900 Kč/hod

Úprava řídícího systému softwarová úprava řídícího systému Crestron, Kramer od 1500 Kč

SLUŽBY INSTALACE A KONFIGURACE
Přání zákazníků jsou různá, proto každé řešení a následná instalace má specifi kovanou konfi guraci, 
časovou náročnost. Proto nelze určit na každý typ instalace tabulkově cenu. Ceny proto berte jako 
orientační.

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Jan Kára
Koordinace zakázek, servis, přípojná místa, projekční plochy, pronájem AV, profi  AV
e-mail: j.kara@projektmedia.cz
tel.: +420 725 947 632
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