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ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 

 

 
 

1. Услуги по хардуерна поддръжка на печатаща техника без сключен договор за пълна сервизна 
поддръжка. 

 

Описание Цена без ДДС 
Сервизна услуга от сертифициран техник, включваща еднократно посещение за 
профилактика и отстраняване на дефекти без смяна на резервни части. 50,00  

Сервизна услуга от сертифициран техник, включваща първо посещение за диагностика, 
изготвяне на оферта за ремонт и вторично посещение за отстраняване на дефекта. 

(При отхвърляне на офертата за ремонт, клиентът дължи 30,00 лева за първо посещение и диагностика) 
100,00 

 
 

2. Услуги по софтуерна настройка на печатаща техника без сключен договор за пълна сервизна 
поддръжка. 

 

Описание Цена без ДДС 
Софтуерна инсталация на приложения за принтиране и сканиране до 2 работни станции. 50,00 

- Софтуерна инсталация на приложения за принтиране и сканиране на всяка 
следваща работна станция с включено посещение на техник. 20,00 

- Софтуерна инсталация на приложения за принтиране и сканиране на всяка 
следваща работна станция, чрез приложение за отдалечен работен плот. 10,00 
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3. Доставка и инсталация на закупен хардуер без сключен договор за пълна сервизна 
поддръжка. 

 

Описание Цена без ДДС 

Доставка по куриер в рамките на Република България.  За сметка на 
клиента 

Доставка със собствен транспорт в рамките на гр. София. Безплатно 
Пускане в експлоатация на печатащо устройство формат А4, с включено: 

- хардуерно окомплектоване; 
- софтуерна инсталация на приложения за принтиране и сканиране до 2 работни 

станции (еднократно); 
- обучение на представител на клиента. 

50,00 

Пускане в експлоатация на печатащо устройство формат А3, с включено: 
- хардуерно окомплектоване; 
- софтуерна инсталация на приложения за принтиране и сканиране до 2 работни 

станции (еднократно); 
- обучение на представител на клиента. 

100,00 

 
4. Доставка и инсталация на закупен хардуер при сключен договор за пълна сервизна 
поддръжка. 

 

Описание Цена без ДДС 
Доставка по куриер в рамките на Република България  Безплатно 
Пускане в експлоатация на печатащо устройство формат А4 или А3, с включено: 

-  хардуерно окомплектоване; 
-  софтуерна инсталация на приложения за принтиране и сканиране до 2 работни 

станции (еднократно); 
- обучение на представител на клиента. 

Безплатно 

- Софтуерна инсталация на приложения за принтиране и сканиране на всяка 
следваща работна станция с включено посещение на техник. 20,00 

- Софтуерна инсталация на приложения за принтиране и сканиране на всяка 
следваща работна станция, чрез дистанционно приложение за отдалечен работен 
плот. 

10,00 

 
5. Общи условия 

 
 Всички цени са в лева и са без вкл. ДДС; 
 Време за реакция - в рамките на следващ работен ден. 

 
Ако е необходима допълнителна информация се свържете с нас: 

 

ТУК 
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