Ceník služeb a materiálu
Doprava po Českých Budějovicích

150,-

Doprava mimo České Budějovice

8,-/km

Doprava nad 30 km od Českých Budějovic

individuálně

Ladění programů v satelitním přijímači (seřazení českých a
slovenských programů), ladění setoboxu (seřazení programů)

200,-

Ladění programů v TV se satelitním tunerem (seřazení českých a
slovenských programů)

300,-

Seřízení satelitní paraboly - družice Astra 3A, Astra 1D, Hot Bird,
Intelsat 10-02, Thor 5,6

400-500,-

Seřízení satelitní paraboly - jiné družice

500-800,-

Seřízení dalších přídavných LNB na parabole (2 a více)

200,-/ks

Seřízení pozemní antény - nastavení signálu na všechny dostupné
multiplexy

500-800,-

Montáž, oprava, proměření účastnické televizní zásuvky

100-250,-

Upevňování a opravy konzole na pozemní anténu nebo satelitní
parabolu
Montáž stožáru

200,1000-1500,-

Výškové práce na střeše nebo žebříku, případě další rizikové práce a
obtížné přístupy

100-500,-

Diagnostika a odstranění závady na pozemním nebo satelitním
příjmu signálu

200-400,-

Aktualizace firmware (software) v satelitním přijímači či setoboxu (i
přes OTA)
Vypracování protokolu o přijímaném pozemním nebo satelitním
signálu

250,-

500-1000,-

Demontáž a odvoz starých antén (při instalaci nové)

ZDARMA

Jiné nespecifikované práce

300,-/hod

Dálkové ovladače

Opravujeme dálkové ovladače k TV, SAT i settoboxům. V případě rozsáhlejšího
poškození dálkového ovladače jsme schopni sehnat buď originální ovladač k
zařízení (cena cca 350-550kč) nebo naprogramovaný náhradní ovladač. Ten po
vyjmutí tužkových baterek zůstává nastaven a funguje dále (narozdíl od různých
univerzálních ovladačů, které po vyjmutí baterek musíte nastavovat znovu). Cena
těchto náhradních ovladačů s programováním na míru se pohybuje 300-450kč
(občas mají lepší provedení než ty originální ovladače).

Oprava satelitního přijímače
Také zajišťujeme opravy spínaných zdrojů settopboxů a satelitních přijímačů
(pokud je to závada mimo napájecí část tak se to nevyplatí a vetšinou i technicky
nejde opravit). Během opravy jsme schopni Vám zdarma zapůjčit náhradní
satelitní přijímač nebo setobox aby Vám neutekly Vaše oblíbené pořady.

Aktualizace firmware/software
Občas vyřeší problém s příjmem satelitního signálu aktualizace
firmwaru/softwaru. Pokud to bude možné tak vyřešíme na místě.

Ceník materiálu
Satelitní přijímač

1600-2500,-

Anténa UHF

400-1900,-

Modul CA

900-1100,-

Anténa FM

350-550,-

Set-top-box

700-800,-

Zesilovač se zdrojem

800-1250,-

Parabola 60cm

350-600,-

Zesilovač napájený po
kabelu

400-650,-

Parabola 80cm

450-850,-

Zdroj 12V

235,-

LNB Single

150-350,-

Rozbočovač 1/2

80,-

LNB Twin

200-600,-

Rozbočovač 1/3

100,-

LNB Quad

500-850,-

Rozbočovač 1/4

120,-

Monoblock Single

350-550,-

Rozbočovač 1/6

160,-

Monoblock Twin

750-950,-

Slučovač TV/SAT

165,-

Monoblock Quad

950-1250,-

LTE filter

220-500,-

Přepínač DISEqC

250,-

Přepěťová ochrana

130,-

Držák zeď/tyč/balkón 190-450,-

Zásuvka TV/R – průběžná,
koncová

165,-

Stožár na střechu

Zásuvka TV/R/SAT

165,-

1200-2500,-

Konektor F

6,-

Kabel koaxiální vnitřní

10,-/m

Konektor IEC

12-25,-

Kabel koaxiální vnější

15,-/m

Spojka F

12,-

Kabel HDMI

45,-

