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Montážne práce Popis Cena s DPH
TV na stojan 100,00 €
TV na stenu 200,00 €
TV na tyč* 150,00 €
TV zo stropu* 250,00 €

Domáce kino - zostava 40,00 €

Stereo - zostava 35,00 €
Reproduktor do steny 25,00 €
Reproduktor do stropu 30,00 €
Tvorenie káblovej trasy v  betóne / sadzba za m 50,00 €

 tehle / sadzba za m 25,00 €
 sadrokartóne / sadzba za m 10,00 €

Nastavenie Nastavenie systému, ideálna konfigurácia podľa želania klienta, upgrade, 
update, test... sadzba za každú začatú hodinu 40,00 €

Práce vo výške nad 3 m Prevádzané certifikovanými pracovníkmi...sadzba za každú začatú hodinu 70,00 €

Požičovné
Možné počas weekendu (v piatok od 15 00 do pondelka 9 00 = 2 dni ), 

požičovné 3%  z hodnoty produktu /deň, v prípade kúpy dotyčného produktu 
bude požičovné odrátané

Obhliadka** Obhliadka priestorov pre Audio / Video nutná k príprave optimálneho 
návrhu...sadzba za každú začatú hodinu 40,00 €

Návrh** Na základe obhliadky príprave optimálneho návrhu, ideálne v dvoch 
variantách...sadzba za každú začatú hodinu 40,00 €

Rozpočet** Na základe výberu optimálneho návrhu, ideálne detailný rozpočet...sadzba za 
každú začatú hodinu 40,00 €

Doprava v rámci BA v hodnote tovaru nad 2000 € 0 €
v hodnote tovaru do 2000 € za každý začatý km 0,50 €

Doprava mimo BA v hodnote tovaru nad 2000 € za každý začatý km 0,50 €
v hodnote tovaru do 2000 € za každý začatý km 1 €

Servisný zásah v záruke 0,00 €
neoprávnená reklamácia, každá začatá hodina 30,00 €

prestoje spôsobené klientom, každá začatá hodina 20,00 €

** v prípade realizácie spoločnosťou Art Audio budú náklady odrátané z výslednej sumy

Spoločnosť Art Audio s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien bez predchádzajúceho upozornenia. 

Montáž, zapojenie, sadzba za každú začatú hodinu

tel: +421 917 176 815
obchod@artaudio.sk
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Art Audio s.r.o.
Krížna 20, 811 07 Bratislava

tel: +421 905 304 744

     Cenník montážnych, inštalačných prác, služieb a dopravy spoločnosti                   
Art Audio s.r.o.

Príprava priestoru, vybalenie, zameranie umiestnenia, montáž, zapojenie, 
uvedenie do prevádzky, základné zaškolenie

Príprava priestoru, vybalenie, zameranie umiestnenia, montáž, zapojenie, 
nastavenie, základné zaškolenie, sadzba za každú začatú hodinu

* pri uchytení TV prípadne jeho častí ( držiak, tyč...) vo väčšej výške ako je norma sa účtuje 20% plus za každú začatú hodinu.
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