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OBJEDNÁVKA SLUŽEB 

PŘECHOD ZPRACOVÁNÍ 2019 – 2020 V SYSTÉMU HELIOS RED 

 
Budete-li požadovat provedení přechodu zpracování v Helios Red z roku 2019 na rok 2020 od nás nebo našeho zastoupení, laskavě 
vyplňte tuto objednávku služeb. Uveďte 3 termíny, kdy požadujete, aby Vás naši nebo zastupující specialisté navštívili a převod 
provedli. Více termínů potřebujeme uvést proto, aby bylo možné celou práci časově zkoordinovat uspokojivě pro všechny klienty.  

Nabízíme též provedení služby přímo na našem specializovaném pracovišti ve firmě Asseco Solutions a.s., pobočka Hradec 
Králové 
 

Organizace   ...........................................................................................................................................................................................  

Adresa   ..................................................................................................................................................................................................  

Odpovědný pracovník   ..............................................................  Telefon       .........................................................................................  

Počet lokálních PC   ....................................................................  Počet PC na síti, typ sítě    ..................................................................  

Objednáváme u Vás zajištění přechodu zpracování z roku 2019 na rok 2020. Pro uskutečnění těchto prací navrhujeme některý z 
termínů: 

1) datum  ……………………….. v hodině od  ……………………… do  …………………………… 

2) datum  ……………………….. v hodině od  ……………………… do  …………………………… 

3) datum  ……………………….. v hodině od  ……………………… do  …………………………… 

         na pracovišti Asseco Solutions, a.s., pobočka Hradec Králové (označte v případě potřeby) 

Bez zpětného potvrzení nebo upřesnění navržených termínů pracovníkem provádějícím službu nelze tyto termíny považovat za 
závazné. 

Cena za tyto služby pro uživatele s uzavřenou systémovou podporou: 

 převody dat, opravy dat  1650,- Kč/hod + výjezd 800,- Kč + cestovní výlohy 9 Kč/km + DPH 21%  
 převody dat, opravy dat 1650,- Kč/hod + DPH 21%  (v sídle Asseco Solutions a.s., pobočka Hradec Králové nebo vzdáleným 
přístupem). 
 
Cena za tyto služby pro zákazníky, kteří nemají uzavřenou smlouvu o systémové podpoře: 
 převody dat, opravy dat  2475,- Kč/hod + výjezd 800,- Kč + cestovní výlohy 9 Kč/km + DPH 21%  
 převody dat, opravy dat 2475,- Kč/hod + DPH 21%  (v sídle Asseco Solutions a.s., pobočka Hradec Králové nebo vzdáleným 
přístupem). 
Účtuje se každých započatých 30 minut práce, avšak minimálně 1 hodina práce 
¨ 
 
 
Datum   ..........................................................................  Razítko a podpis  .............................................................................  

Vyplněné objednávky zasílejte na adresu Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03  Hradec Králové, 

e-mailem na adresu  hotline.red@assecosol.com,  nebo objednávejte telefonicky na čísle 495 809 239. 

V případě, že podporu u Vaší organizace zajišťuje autorizovaný partner, potom se s touto objednávkou obraťte na jeho adresu. 


