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Práce specialisty Telco / IT Účtování Vzdáleně 
tarifikace 30+30 

U zákazníka 
tarifikace 60+30 

V pracovní době  
(v pracovní dny 8:00 - 16:00 hod.) 

Hodinově  
 

Cena bez DPH 
(s DPH 21%) 

1 000,00 Kč 
(1 210,00 Kč) 

1 200,00 Kč 
(1 452,00 Kč) 

Mimo pracovní dobu 
(v pracovní dny 16:00 - 20:00 hod.) 1 350,00 Kč 

(1633,50 Kč) 
1 800,00 Kč 

(2 178,00 Kč) SO-NE a svátky - den  
(10:00 - 18:00 hod.) 

Mimo pracovní dobu – noční 
(v pracovní dny 20:00 - 8:00 hod.) 2 000,00 Kč 

(2420,00 Kč) 
2 500,00 Kč 

(3 025,00 Kč) SO-NE a svátky - noc  
(18:00 - 10:00 hod.) 

 
 
 

Servisní činnost - ostatní Účtování Cena bez DPH 
(s DPH 21%) 

Expresní servis 4H  
(garantované započetí servisních prací do 4hod. v pracovní době / 8h mimo pracovní dobu) Procentuální 

přirážka 

+50% 

Expresní servis 2H  
(garantované započetí servisních prací do 2hod. v pracovní době / 4h mimo pracovní dobu) +100% 

Zmařený výjezd technika  
(nezrušení objednaného výjezdu technika alespoň 30min předem v případě nepřítomnosti zákazníka apod.) Jednorázově 

820,00 Kč 
(992,20 Kč) 

Dopravné 
(dopravné je účtováno tam i zpět s výchozím a cílovým místem nejbližší pobočky INTERCONNECT s.r.o.) 

za km 14,00 Kč 
(16,94 Kč) 

Vysvětlivky:   
 - Standardní sazby lze individuálně upravovat servisní smlouvou.   
 - Započetí servisních prací je dle vytíženosti obvykle do 2 pracovních dní, pokud není objednán výjezd expresní.  
 - Vzdálenými pracemi se rozumí řešení problému bez fyzické přítomnosti technika na místě (včetně telefonické pomoci, konzultací apod.). 
 - Tarifikace 60+30 – účtována první hodina, následně poměrná část hodinové sazby po každých započatých 30 minutách.  
 - Tarifikace 30+30 – účtována poměrná část hodinové sazby po každých započatých 30 minutách.  

Běžné práce technika Telco  Účtování 
Cena bez DPH 
(s DPH 21%) 

Malý servisní výjezd k zákazníkovi  
(Dotovaná cena za servisní výjezd uplatnitelná pouze pro paušální zákazníky Interconnect,  
 v rozsahu prací do max. 60 minut a zahrnuje dopravu tam i zpět v rámci regionu) 

Jednorázově 
za výjezd 

820 Kč 
(992,20 Kč) 

Malý vzdálený servisní zásah  
(Drobný servis do max. 30 min. provedený technikem vzdáleně pro paušální zákazníky Interconnect. Jedná se 
např. o vzdálené nastavení routeru, pomoc s nastavením poštovního klienta, zjištění hesla k domácí WiFi, ...) 

Jednorázově 
za úkon 

275 Kč 
(332,75 Kč) 

Práce technika  Účtování 
Cena bez DPH 
(s DPH 21%) 

V pracovní době  
(v pracovní dny 8:00 - 16:00 hod.) 

Hodinově  
s tarifikací 

60 + 30 

550,00 Kč 
(665,50 Kč) 

Mimo pracovní dobu 
(v pracovní dny 16:00 - 20:00 hod.) 850,00 Kč 

(1 028,50 Kč) SO-NE a svátky - den 
(10:00 - 18:00 hod.) 

Mimo pracovní dobu – noční 
(v pracovní dny 20:00 - 8:00 hod.) 1 200,00 Kč 

(1 452,00 Kč) SO-NE a svátky - noc  
(18:00 - 10:00 hod.) 


