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                                     Navedene cene ne vključujejo DDV.  
Najmanjša enota koriščenja storitev tehnične podpore je ena delovna ura. 

▪ Opombe 
Potne stroške v Ljubljani in bližnji okolici zaračunamo enotno, s pavšalnim zneskom. Potne stroške izven Ljubljane 
zaračunamo po dejanskih stroških: kilometrina + čas porabljen na poti.  

▪ Popusti  
Za hkrati zaračunanih 20 ali več ur priznamo do 15 % popusta. 

▪ Dodatki 
Za delo izven našega poslovnega časa na delovni dan zaračunamo dodatnih 50 % redne cene.  
Za delo izven našega poslovnega časa na nedelovni dan zaračunamo dodatnih 100 % redne cene.  
Za intervencijo v našem poslovnem času zaračunamo dodatnih 50 % na redne cene storitve.  
Za intervencijo izven našega poslovnega časa zaračunamo dodatnih 100 % na redne cene storitev.  

▪ Oblike vzdrževalnega sodelovanja 

  

Oblike sodelovanja  
Telefonska 

pomoč 
Nadgradnje Odzivni čas Popust 

 Na klic  plačljiva plačljive - - 

 Vzdrževalna pogodba Tip1 v ceni v ceni do 2 delovna dneva 5 % 

 Vzdrževalna pogodba Tip2 plačljiva v ceni do 2 delovna dneva 5 % 

   Partnerska vzdrževalna pogodba v ceni v ceni do 4 delovne ure 10 % 

 

▪ Telefonska pomoč 
Telefonska pomoč je pri določenih načinih sodelovanja vključena v ceno pri določenih pa se mesečno zaračuna. Čas 
telefonske pomoči se obračunava na 30 minut in se zaokrožuje navzgor. 

▪ Kontaktirajte nas 

B2 storitve d.o.o., Tržaška c. 42, Ljubljana    ■   T: 01/ 2 444 222    ■   M: firma@b2.eu ■   W: www.b2.eu     
 

 
 

 Enota Cena € 

◼ Strokovno delo 

 Programiranje ura 70 € 

 Telefonska pomoč ura 70 € 

 Vzdrževanje aplikacij ura 70 € 

 Sistemska dela na delovnih postajah ura 70 € 

◼ Zahtevno strokovno delo 

 Vzdrževalna in druga dela pri naročniku ura 84 € 

 Analiza in načrtovanje manj zahtevnih rešitev ura 84 € 

 Sistemsko delo na strežniku ali usmerjevalnikih ura 84 € 

◼ Dodatki 

 Nadgradnja programa Firma kos 105 € 

 Svetovanje iz tematike varnostne politike ura 98 € 

◼ Potni stroški 

 Potni stroški in ure na poti v Ljubljani in bližnji okolici obisk 32 € 

 Potni stroški in ure na poti v neposredni bližini B2 obisk 16 € 

     Porabljen čas na poti ura 35 € 
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