
 

Cene NE vsebujejo DDV-ja! 

WEBSTOR, 
Gregor Weber Doleček s.p. 

 

VZDRŽEVALNI PAKETI ZA PODJETJA 

 

 
Prednosti vzdrževalne pogodbe: 

• Brezskrbno poslovanje 

• krajši odzivni časi (do 2 uri) 

• nižji stroški za enako opravljeno delo 

• pomoč preko telefona ali preko oddaljenega namizja 

• popust pri vseh dodatnih storitvah 
 

   Micro          Mega           Giga               Tera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         60€        140€             280€         650€ 

      35€                70€        140€     320€ 
Cene veljajo za opravljene storitve v  Ljubljani, za vse ostalo, se ob vsakem obisku posebej obračuna kilometrina do stranke 
in nazaj, v višini 0,37€/km. 
Možni so tudi sestavljeni paketi po vaših željah. Za vse  ostalo veljajo cene po trenutno veljavnem ceniku, z odštetimi 
pogodbenimi popusti. 
Za vse , ki podpišete katerokoli vzdrževalno pogodbo, nudimo tudi intervencijsko pomoč izven delovnega časa (24/7), ki 
je prav tako posebej plačljiva. Možen je tudi dogovor o intervencijski vzdrževalni pogodbi. 
 
Pogodbo lahko kadarkoli prekinete! 
 
Pogodbo ali dodatne  informacije naročite na info@webstor.si ali na GSM 041 363-774 . 
 
 
S Spoštovanjem, Gregor Weber Doleček 

V Ljubljani, 1.1.2023      

PON – PET 
8.00 – 16.00 

-1 servisni ura / mesec 
pri naročniku 
-brezplačna pomoč 
preko telefona med 8. 
In 16. 
-1 servis na daljavo 
-5% popusta na vsako 
dodatno storitev 
-odzivni  čas za 
kritično opremo do 8 
ur med delovnikom 

 

 

PON – PET 
8.00 – 16.00 

-4 servisne ure / 
mesec pri naročniku 
-brezplačna pomoč 
preko telefona med 8. 
In 16. 
-4 servisi  na daljavo 
-15% popusta na 
vsako dodatno 
storitev 
-odzivni  čas za 
kritično opremo do 4 
ure med delovnikom 
-brezplačen odvoz 
opreme na servis 

 

PON – PET 
8.00 – 16.00 

-10 servisnih ur / 
mesec pri naročniku 
-brezplačna pomoč 
preko telefona med 8. 
In 16. 
-10 servisov na 
daljavo 
-20% popusta na 
vsako dodatno 
storitev 
-odzivni  čas za 
kritično opremo do 2 
uri med delovnikom 
-brezplačen odvoz 
opreme na servis 

 

PON – PET 
8.00 – 16.00 

-2 servisni uri / mesec 
pri naročniku 
-brezplačna pomoč 
preko telefona med 8. 
In 16. 
-2 servisa na daljavo 
-10% popusta na 
vsako dodatno 
storitev 
-odzivni  čas za 
kritično opremo do 6 
ur med delovnikom 

 

 

mailto:info@webstor.si

