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ISO 9001           ISO 14001 
 

 

Ceník skartace písemností a ostatních nosičů dat 
 

Obchodní poptávka – nabídka, Veškeré ceny jsou smluvní a jsou uvedeny bez DPH. 
 

U fakturace s menší částkou než 1000,- kč bez DPH,  
bude připočten poplatek za zprocesování 500,- kč bez DPH. 
 

Skartace písemností   

Likvidace písemností důvěrná, (bez pořadačů) 3,99 Kč/kg 
Likvidace písemností důvěrná, (s pořadači) 4,99 Kč/kg 
 
Skartace paměťových médií 

  

CD, DVD, gramofonové desky 3,50 Kč/kg 

Videokazety, magnetofonové pásky a pod. 3,50 Kč/kg 

Fotografický film 3,50 Kč/kg 
FD – diskety 3,50 Kč/kg 
Magnetické karty, Sim karty 3,50 Kč/kg 
Zálohovací média ZIP a pod. 3,50 Kč/kg 
HDD - pevné disky 3,50 Kč/kg 
Flesh paměti, paměťové karty 3,50 Kč/kg 
Skartace celých zařízení, PC, PDA a pod. 3,50 Kč/kg 
 
Autodoprava 

  

Kontejnerový nosič nosnost 10 t 30,00 Kč/km 

Manipulace s kontejnerem zdarma 

Dodávkové vozidlo – nosnost 1,2 t 14,99 Kč/km 
Dodávkové vozidlo – nosnost 1,2 t + přívěs 0,55 t, celkem 1,75 t 16,99 Kč/km 
 
Manipulace s materiálem 

  

Nakládka, vykládka, čekací doba 399,00 Kč/hod 

Třídění dokumentů 499,00 Kč/hod 

Manipulace s dokumenty 499,00 Kč/hod 
  
Po provedené skartaci je veškerý materiál natolik znehodnocen, že již není možné žádným způsobem obnovit, nebo získat 

informace na něm uvedené. Materiál získaný po skartaci je ekologicky zneškodněn a recyklován. Při důvěrné skartaci je 

skartovaný materiál od doby převzetí od zákazníka, tj. po dobu nakládky, přepravy, vykládky a jeho fyzického znehodnocení, 

pod dozorem našeho pracovníka, který na celý proces likvidace dohlíží. V případě Vašeho zájmu jsme ochotni provést 

skartaci pod Vaším dozorem, nutno dohodnout dopředu. 

Při výskytu jiných nosičů dat nás prosím kontaktujte. 
 

Většina elektronických zařízení má v sobě Vaše data uložená i když jste provedli jejich smazání, či formátování !!! 
Naše společnost má v oboru skartování veškerých paměťových nosičů již mnohaletou praxi. Provádíme skartaci státním 

úřadům, podnikům, finančním institucím, právnickým i fyzickým subjektům. 
 

Příjem materiálu, provozovna Strašice 637 (areál bývalých kasáren) 
Provozní doba: Po–Pá 8:00–12:00, 13:00–16:00 hodin.  
Mob. tel.: 602 414 523, 602 157 925 p. Šilhavý 
 


