
Ukončení podpory Windows XP a programů na nich provozovaných 
 

AGILO.CZ s.r.o. Telefon: 724 745 331 
Osvob. pol. vězňů 571     E-mail: info@agilo.cz 
272 01 KLADNO  Web: www.agilo.cz 

 

Maloobchodní cena jedné krabicové licence Windows 7 Professional na Alza.cz 5.777,- Kč bez DPH 
(nejedná se o OEM a Legalizační verzi, v ceně nejsou žádné níže uvedené služby) 6.990,- Kč s DPH 

 

Naše nabídka pro lékaře: 
 

 BALÍČEK W7ProAG 
 

 

Licence Windows 7Pro + 2 hod instalace na PC 
POUZE ZA  3.700 Kč bez DPH 

                  4.477 Kč s DPH 

 
Zdarma před objednávkou: Diagnostika PC vzdálenou správou (určí se, zda se reinstalace vyplatí, zda HW je 

dostatečný), na základě toho je možné domluvit další postup či objednávku – 
není podmínkou. Pro PC přijedeme a opět odvezeme na místo do ordinace. 

  
2 hodiny instalace zahrnují: Poskytovatel licence: 

Zálohy Záloha kompletního systému  

 Záloha dat  

 Záloha všech elektronických podpisů  

Příprava PC Formátování PC  

Instalace OS Windows 7 Pro AGILO.CZ 

 Ovladače AGILO.CZ 

 Ambulantní SW - revize správného nastavení vůči 
budoucímu vyúčtování a spojení se ZP 

Objednatel 

 Poštovní klient AGILO.CZ 

 MS Office nebo Open office Objednatel 

Vrácení datových záloh Data ambulantního SW, MS Office, Foto atd. Objednatel 

 Opětovné nastavení certifikátů do systému, revize 
správného nastavení vůči ZP 

Objednatel 

 Revize správné komunikace SW přes Firewall, případné 
přenastavení 

 

Doplňkové SW instalace Adobe Reader, Java, Flash Player, Signer for cert., Antivir, 
Zip (Rar),  

AGILO.CZ 

Předvedení systému Krátké zaškolení o práci s Windows 7 a předvedení 
funkčnosti PC* 

 

* delší zaškolení je třeba domluvit předem a je zpoplatněno standardní hodinovou sazbou 750,-Kč/hod bez DPH. 

Nastavení dalších SW (úprava fotek, kreslící sw apod.), připojení externích HW (rentgeny …), propojení s jinými 
PC atd. je zpoplatněno standardní hodinovou sazbou 750,-Kč/hod bez DPH . 

Doprava se účtuje v sazbě 7,90 Kč / km (Kladno zdarma). 

Ceny předpokládají instalaci PC na pracovišti společnosti AGILO.CZ, v případě instalace na pracovišti lékaře je 
příplatek 25% (a stále je to ještě výhodné!). 

Software, na který potřebuje oficiální licenci (ambulantní SW, MS Office, Antivir …) není součástí dodávky, 
objednatel by si měl připravit svá instalační média, případně se s předstihem domluvit na jeho objednávce. 

Při nákupu nového PC se aplikují výše uvedené služby bez zálohování a formátování (nový je bez dat a je čistý). 
Případné dodávky HW uskutečňujeme za velkoobchodní ceny. 

Dotazy volejte či zasílejte na kontakty uvedené v emailu, případně v patičce tohoto dokumentu. Objednávku 
bude třeba zaslat elektronicky, např. odpovědí na zaslaný email. 

POZOR! Lékař v ceně obdrží KRABICOVOU verzi Windows 7 Professional. Pokud by měl lékař zájem si tuto 
licenci zakoupit bez služby, pak je cena 3.250 Kč bez DPH s doručením do ordinace. 


