
  

 

 

Ceník služby Tisk a Šanon 
Platnost od 1. 11. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a v Kč s DPH v zákonem stanovené výši.  
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Služba Tisk a Šanon je určená všem, kteří potřebují tisknout, skenovat, kopírovat a zároveň potřebují dodat multifunkční tiskárnu až na 
stůl se zapojením, veškerou konfigurací a servisní podporou. K tomu všemu je pro ně důležité zafixování provozních nákladů spolu 
s předcházením neočekávaným výdajům spojeným se servisními náklady. 

1 Ceník služeb 

Služba Měsíční cena bez DPH Měsíční cena s DPH 

Černobílá Tiskárna (HP LJ M426fdw) a Šanon 799 Kč 966,79 Kč 

Barevná Tiskárna (HP LJ M477fdw) a Šanon 1199 Kč 1450,79 Kč 

Ceny služeb se dále řídí příslušnými ustanoveními platného Ceníku tarifů a služeb T-Mobile. 

2 Jednorázové ceny montáže a servisní práce  

Položka Jednorázová cena bez DPH Jednorázová cena s DPH 

Zapojení, konfigurace a zaškolení  
Zahrnuto v pravidelné měsíční 

ceně 

Zahrnuto v pravidelné 
měsíční ceně 

Marný výjezd technika  950 Kč  1 149,50 Kč  

Servisní práce (cena za hodinu / osoba) za závadu způsobenou smluvním 
partnerem 

1050 Kč  1270,50 Kč  

Dopravné k závadě způsobené smluvním partnerem 950 Kč  1 149,50 Kč  

Výše uvedené položky mohou být v některých případech účtovány instalačním partnerem T-Mobile. 

3 Ceny doplňkových služeb a příslušenství  

Název zařízení Cena bez DPH Cena s DPH 

Toner nad rámec tonerů v ceně služby pro černobílou tiskárnu (CF226X   

HP26X) 
1 990 Kč 2 407,90 Kč 

Toner nad rámec tonerů v ceně služby pro barevnou tiskárnu (CF410X) 1 490 Kč 1 802,90 Kč 

Toner nad rámec tonerů v ceně služby pro barevnou tiskárnu (CF411X) 1 790 Kč 2 165,90 Kč 

Toner nad rámec tonerů v ceně služby pro barevnou tiskárnu (CF412X) 1 790 Kč 2 165,90 Kč 

Toner nad rámec tonerů v ceně služby pro barevnou tiskárnu (CF413X) 1 790 Kč 2 165,90 Kč 

 

Ke každé z variant multifunkčních zařízení je v měsíčním paušálu služby zahrnut následující počet tonerů na dobu trvání služby. 

Varianta multifunkční tiskárny typ toneru počet tonerů za 48 měsíců 

Černobílá tiskárna CF226X (HP26X) 8 

Barevná tiskárna 

CF410X 
10 v součtu (libovolná 

kombinace čtyř typů tonerů) 

 

Pokud Smluvní partner 
neprovede objednávku, 

budou tonery zaslány 
v rovnoměrném rozdělení 

CF411X 

CF412X 

CF413X 

 

 


