
      Sazebník standardních poplatků 
 

Poplatky před účinností smlouvy Výše bez DPH *) 

Příprava smluvní dokumentace 0 Kč 

Předčasné ukončení smlouvy 0 Kč 

Poplatky za změny na žádost klienta v průběhu trvání smlouvy Výše bez DPH *) 

Financování technického zhodnocení předmětu financování 2 000 Kč 

Změna adresy, názvu, právní formy klienta 500 Kč 

Převod smlouvy na jiného klienta 10 000 Kč 

Poplatek za přípravu změny nerealizované z důvodu na straně klienta 2 000 Kč 

Poplatky za změny v pojištění prostřednictvím Rentalit s.r.o. Výše bez DPH *) 

Zařazení do pojistné smlouvy 0 Kč 

Zpracování přehledu pojištěného majetku 1 000 Kč 

Poplatky v souvislosti s předčasným ukončením Výše bez DPH *) 

Ukončení smlouvy z důvodu totální škody na financovaném předmětu 0 Kč 

Zpracování předčasného ukončení smlouvy na žádost klienta 1 000 Kč 

Částečné ukončení smlouvy - vyjmutí financovaného předmětu 1 000 Kč 

Odstoupení od smlouvy z důvodu jejího porušení klientem 5 000 Kč 

Podání trestního oznámení 5 000 Kč 

Neuposlechnutí výzvy k vrácení předmětu 15 000 Kč 

Poplatky spojené s platebním stykem Výše bez DPH *) 

Zaslání upomínky při neplnění povinností klienta 500 Kč 

Zpracování přehledu plateb 500 Kč 

Vydání potvrzení o plnění platebních závazků 500 Kč 

Ostatní poplatky Výše bez DPH *) 

Vystavení náhradní dokumentace 1 000 Kč 
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Poplatek za nadměrné opotřebení předmětu leasingu - příloha k sazebníku poplatků 
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Chybí rámeček okolo displeje Poškozený přední panel. 

5% 150 Kč 

Chybí rámeček Chybí přední panel. 
Chybějící kabel Chybí kabel. Použít jen pokud chybí atypický propojovací kabel, pro standardní kabely nepoužívat. 
Mírně poškozený case Mírně poškrábaný cese, drobné oděrky. 
Poškozené krytky Poškozené krytky, záslepky, 5 1/4", 3,5", rozšiřujících portů….. 
Chybějící krytky Chybí krytky, záslepky, 5 1/4", 3,5", rozšiřujících portů….. 
Chybějící logo výrobce Chybějící, poškozené logo výrobce na case. 

10% 300 Kč 

Chyba BIOSu Chyba BIOSu. Při zapnutí zařízení opakovaně vypisuje chybu v BIOSu, vadná CMOS baterie. 
Mírně poškozený case Mírně poškozený case, Mírně poškozený case, kde poškození nemá vliv na funkci a je možno PC s touto vadou prodat. 
Změněné barvy case Změněné barvy case. Většinou zažloutlý case vlivem slunečního záření. 
Velké škrábance na case Velké škrábance na case, Použít u hodně poškozených case, barva seškrábaná až na kov. 
Poškozený ovládací panel Poškozený ovládací panel, informační panel, tlačítka hlasitosti, regulace otáček ventilátorů ….. 
Chybí ovládací panel Chybí ovládací panel, informační panel, tlačítka hlasitosti, regulace otáček ventilátorů ….. 
Poškozený rámeček HDD Poškozené uchycení HDD, poškozený rámeček, držák, uložení nebo redukce konektorů HDD. 
Chybí rámeček HDD Chybí uložení, rámeček, držák HDD. 
Vadná síťová karta Vada síťové karty. Vadná LAN. 
Chybějící síťová karta Chybí síťová karta. 
Poškozené místa na case Poškozené místa na case co zbydou po odstranění neodstranitelných nápisů, samolepek, zbytky lepidla. 
Chybí Wi-Fi karta Chybí Wi-Fi karta. 
Chybějící klíč k odemčení case Zamčený case. Použít pokud chybí klíč k odemčení nebo u elektricky otvíraných PC, pokud je třeba mechanický zásah 

k 
odemčení. 

15% 300 Kč 

Neodstranitelné nápisy Neodstranitelné nápisy, nálepky na case, jiné než od výrobce, zůstanou neodstraněny. 20% 300 Kč 
Vadný ventilátor Vadný ventilátor nebo poškozený chladič. Chyba chlazení. 

20% 400 Kč 

Chybí ventilátor Chybí ventilátor nebo chladič.. 
Chybí štítek OEM licence Chybí licence. 
Vadná optická mechanika Vadná optická mechanika. 
Chybějící optická mechanika Chybějící optická mechanika. 
Zamčeno heslem Zařízení zaheslováno klientem, jakékoliv neznámé heslo. Zaheslovaný BIOS, HDD, jiné heslo. 
Vadná grafická karta Vadná grafická karta. 
Chybějící grafická karta Chybí grafická karta. 
Malé množství vadných pixelů Malé množství vadných pixelů. Použití při 1 až 3 vadných pixelech na displeji. 

30% 400 Kč 

Mírné otlaky na displeji Malé, mírné otlaky na displeji. Většinou způsobené otlačením klávesnice na displej. 
Mírné škrábance na displeji Malé škrábance na displeji. Vryp o velikosti zrnka máku se nepovažuje za vadu. 
Mírné bílé spoty na displeji Mírně horší jas displeje. Použít u displeje s mírně změněnou barvou podsvícení pozadí, většinou nažloutlý, nebo do 

růžova. 
Mírně poškozená svrchní vrstva displeje Mírně poškozená svrchní vrstva displeje. Použít u displeje, který má vizuální poškození displeje, jako by byl poleptaný, 

postříkaný, šmouhy…. 
Mírně špatné barvy na displeji Mírně špatné barvy na displeji. Použít když, na displeji se zobrazují krátké barevné linky, malé obrazce…. 

Neopravitelná 
vada displeje. 

Mírně horší jas displeje Malé světlé spoty na displeji. Spot o velikosti zrnka máku se nepovažuje za vadu. 
Mírné tmavé spoty na displeji Malé tmavé spoty na displeji. Spot o velikosti zrnka máku se nepovažuje za vadu. 
Poškozené rozšiřující I/O porty Poškozené rozšiřující I/O porty, USB, COM, LPT, PS/2, IEEE1394, ….. 

20% 550 Kč Vadná paměť RAM Vadná paměť RAM. 
Chybí paměť RAM Chybí paměť RAM. 
Vadný HDD Vadný HDD. Všechny vady, nedetekuje se, vadné sektory, realokované sektory, poškozené konektory na HDD …… 

25% 550 Kč 
Chybí HDD Chybí HDD. 
Hlučný chod Hlučný chod. Zařízení píská, bzučí….. 40% 550 Kč 
Vadný AC adaptér Vadný AC adaptér. Nefunkční AC, poškozený kabel ,koncovka, pískající, popraskaný kryt AC 

35% 650 Kč 

Chybějící AC adaptér Chybějící AC adaptér. 
Vadný kondenzátor Vadné, nafouklé kondenzátory na základní desce. 
Velmi poškozený case Velmi poškozený case. Požít jen u totálně poškozených case v neprodejném stavu. 
Vadný interní napájecí zdroj Vadný interní napájecí zdroj. 
Chybějící interní napájecí zdroj Chybějící interní napájecí zdroj. 
Vadný CPU Vadný, poškozený procesor. 40% 650 Kč 
Chybějící CPU Chybí procesor. 
vadná noha Vadný podstavec, noha. 
chybějící noha Chybějící podstavec, noha. 
Výrazné bílé spoty na displeji Hodně nízký jas displeje. Displeje je hodně tmavý, špatné podsvícení pozadí, je špatně čitelný, vysvícený, displej není 

vhodný 
na prodej. 

80% 800 Kč Vypálené logo Vypálené logo nebo obrazec v displeji. Použít u displeje, kde na pozadí displeje je stále vidět obrysy loga, způsobeno 
zobrazováním statického obrazu. 
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Velmi poškozená svrchní vrstva displeje Hodně poškozená svrchní vrstva displeje. Použít u displeje, který má vizuální poškození displeje, jako by byl poleptaný, 
postříkaný, šmouhy…., displej není vhodný na prodej. 

Hodně špatné barvy na displeji Hodně špatné barvy na displeji. Použít když, na displeji se zobrazují barevné linky, obrazce…. Neopravitelná vada 
displeje. 

Zrnící displej Problikávající, poskakující nebo rozpadávající se obraz na displeji. 
Hodně nízký jas displeje Výrazné, velké světlé spoty na displeji. 
Výrazné tmavé spoty na displeji Výrazné, velké tmavé spoty na displeji. 
Větší množství vadných pixelů Větší množství vadných pixelů. Použití při 3 a více špatných pixelech na displeji. 
Výrazné otlaky na displeji Velké výrazné otlaky na displeji. Většinou způsobené otlačením klávesnice na displej. 
Výrazné škrábance na displeji Výrazné, velké škrábance na displeji. 
Vadný touchpad Nefunkční dotyková vrstva na displeji, touchscreen. 
Vadná základní deska Vada základní desky. V případě vad jinak nespecifikovaných, například poškozený memory bank, pískající cívky ….. 

80% 1 050 Kč 
Chybějící základní deska Chybí základní deska. 
Rozbitý displej Rozbitý displej. 

100% 

 
Žádný obraz Černý displej. Na displeji se po zapnutí nezobrazí žádný obraz. 
Blíže nespecifikovaná vada Blíže nespecifikovatelná vada. Požít v případě že nelze zjistit co vadu způsobuje. 
bez auditu Neproveden Audit, zařízení nebylo testováno, smazáno Blanco. 
Kombinace více závad Kombinace více závad. 
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Poškozený přední panel Poškozený přední panel. 

5% 150 Kč 
Chybí kabel Chybí kabel. Použít jen pokud chybí atypický propojovací kabel, pro standardní kabely nepoužívat. 
Mírně poškrábaný case Mírně poškrábaný cese, drobné oděrky. 
Poškozené krytky Poškozené krytky, záslepky, 5 1/4", 3,5", rozšiřujících portů….. 
Chybějící krytky Chybí krytky, záslepky, 5 1/4", 3,5", rozšiřujících portů….. 
Chybějící logo výrobce Chybějící, poškozené logo výrobce na case. 

10% 300 Kč 

Chybí přední panel Chybí přední panel. 
Chyba BIOSu Chyba BIOSu. Při zapnutí PC opakovaně vypisuje chybu v BIOSu, vadná CMOS baterie. 
Mírně poškozený case Mírně poškozený case, Mírně poškozený case, kde poškození nemá vliv na funkci a je možno PC s touto vadou prodat. 
Změněné barvy case Změněné barvy case. Většinou zažloutlý case vlivem slunečního záření. 
Velmi poškrábaný case Velké škrábance na case, Použít u hodně poškozených case, barva seškrábaná až na kov. 
Poškozený ovládací panel Poškozený ovládací panel, informační panel, tlačítka hlasitosti, regulace otáček ventilátorů ….. 
Zamčený case Zamčený case. Použít pokud chybí klíč k odemčení nebo u elektricky otvíraných PC, pokud je třeba mechanický zásah 

k 
odemčení. 

Neodstranitelný asset tag Neodstranitelné nápisy, nálepky na case, jiné než od výrobce, zůstanou neodstraněny. 
Stopy po neodstranitelném asset tagu Poškozené místa na case co zbydou po odstranění neodstranitelných nápisů, samolepek, zbytky lepidla. 
Chybějící OEM štítek Chybí licence. 
Chybí ovládací panel Chybí ovládací panel, informační panel, tlačítka hlasitosti, regulace otáček ventilátorů ….. 

20% 400 Kč 

Vadný ventilátor Vadný ventilátor nebo poškozený chladič. Chyba chlazení. 
Chybí ventilátor Chybí ventilátor nebo chladič.. 
Vadná optická mechanika Vadná optická mechanika. 
Chybí optická mechanika Chybějící optická mechanika. 
PC zaheslováno PC zaheslováno klientem, jakékoliv neznámé heslo. Zaheslovaný BIOS, HDD, jiné heslo. 
Vadný HDD Vadný HDD. Všechny vady, nedetekuje se, vadné sektory, realokované sektory, poškozené konektory na HDD …… 

25% 550 Kč 

Chybí HDD Chybí HDD. 
Poškozené rozšiřující I/O porty Poškozené rozšiřující I/O porty, USB, COM, LPT, PS/2, IEEE1394, ….. 
Vadná paměť RAM Vadná paměť RAM. 
Chybí paměť RAM Chybí paměť RAM. 
Vada síťové karty Vada síťové karty. Vadná LAN, WIFI. 
Chybí síťová karta Chybí síťová karta. 
Vadný AC adaptér Vadný AC adaptér. Použití nefunkční AC, poškozený kabel ,koncovka, pískající, popraskaný kryt AC 

35% 650 Kč 

Chybějící AC adaptér Chybějící AC adaptér. 
Vadný kondenzátor Vadné, nafouklé kondenzátory na základní desce. 
Velmi poškozený case Velmi poškozený case. Požít jen u totálně poškozených case v neprodejném stavu. 
Poškozené uchycení HDD Poškozené uchycení HDD. Poškozený rámeček, držák, uložení nebo redukce konektorů HDD. 
Chybí uložení HDD Chybí uložení, rámeček nebo držák HDD. 
Vadný procesor Vadný, poškozený procesor. 60% 950 Kč 
Chybí procesor Chybí procesor. 
Vadný interní napájecí zdroj Vadný interní napájecí zdroj. 
Chybějící interní napájecí zdroj Chybějící interní napájecí zdroj. 
Vada základní desky Vada základní desky. V případě vad jinak nespecifikovaných, například poškozený memory bank, pískající cívky ….. 80% 1 050 Kč 

Vadná grafická karta Vadná grafická karta. 
Chybí grafická karta Chybí grafická karta. 
Blíže nespecifikovatelná vada Blíže nespecifikovatelná vada. Požít v případě že nelze zjistit co vadu způsobuje. 100%  
Chybí základní deska Chybí základní deska. 
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Bez auditu Neproveden Audit, PC nebylo testováno, smazáno Blanco. 
Kombinace závad Kombinace více závad. 

<-- 
M
o 
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i 
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o 
r 
y 

chybějící kabel Chybí kabel. Použít jen pokud chybí atypický propojovací kabel, pro standardní kabely nepoužívat. 10% 150 Kč 
stopy po neodstranitelném asset tagu Poškozené místa na case co zbydou po odstranění neodstranitelných nápisů, samolepek, zbytky lepidla. 10% 300 Kč 
chybějící logo Chybějící, poškozené logo výrobce na case. 
mírně poškrábaný case Mírně poškrábaný cese, drobné oděrky. 15% 300 Kč 
defekt krytek Poškozené krytky, záslepky rozšiřujících portů….. 

20% 300 Kč chybějící krytky Chybí krytky, záslepky rozšiřujících portů….. 
neodstranitelný asset tag Neodstranitelné nápisy, nálepky na case, jiné než od výrobce, zůstanou neodstraněny. 
změněné barvy case Změněné barvy case. Většinou zažloutlý case vlivem slunečního záření. 20% 400 Kč 
velmi poškrábaný case Velké škrábance na case, Použít u hodně poškozených case, barva seškrábaná až na kov. 
vadný AC adaptér Vadný AC adaptér. Použití nefunkční AC, poškozený kabel ,koncovka, pískající, popraskaný kryt AC 25% 400 Kč 
chybějící AC adaptér Chybějící AC adaptér. 
mírně poškozený case Mírně poškozený case, Mírně poškozený case, kde poškození nemá vliv na funkci a je možno PC s touto vadou prodat. 

30% 400 Kč 

mírně špatné barvy na displeji Mírně špatné barvy na displeji. Použít když, na displeji se zobrazují krátké barevné linky, malé obrazce…. 
Neopravitelná 
vada displeje. 

malé světlé spoty na displeji Malé světlé spoty na displeji. Spot o velikosti zrnka máku se nepovažuje za vadu. 
malé tmavé spoty na displeji Malé tmavé spoty na displeji. Spot o velikosti zrnka máku se nepovažuje za vadu. 
malé množství vadných pixelů Malé množství vadných pixelů. Použití při 1 až 3 vadných pixelech na displeji. 
mírné otlaky na displeji Malé, mírné otlaky na displeji. 
drobné škrábance na displeji Malé škrábance na displeji. Vryp o velikosti zrnka máku se nepovažuje za vadu. 
mírně nízký jas displeje Mírně horší jas displeje. Použít u displeje s mírně změněnou barvou podsvícení pozadí, většinou nažloutlý, nebo do 

růžova. 50% 550 Kč 
vadná noha Vadný podstavec, noha. 50% 650 Kč 
chybějící noha Chybějící podstavec, noha. 
defekt ovládacího panelu Vadný ovládací panel. Chybí tlačítka, nereagující tlačítka…… 50% 800 Kč 
mírně poškozená svrchní vrstva displeje Mírně poškozená svrchní vrstva displeje. Použít u displeje, který má vizuální poškození displeje, jako by byl poleptaný, 

postříkaný, šmouhy…. 

80% 800 Kč 

hodně špatné barvy na displeji Hodně špatné barvy na displeji. Použít když, na displeji se zobrazují barevné linky, obrazce…. Neopravitelná vada 
displeje. 

velké světlé spoty na displeji Výrazné, velké světlé spoty na displeji. 
velké tmavé spoty na displeji Výrazné, velké tmavé spoty na displeji. 
velké množství vadných pixelů Větší množství vadných pixelů. Použití při 3 a více špatných pixelech na displeji. 
výrazné otlaky na displeji Velké výrazné otlaky na displeji. 
výrazné škrábance na displeji Výrazné, velké škrábance na displeji. 
defekt dotykového displeje Nefunkční dotyková vrstva na displeji, touchscreen. 
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hlučný chod Hlučný chod. Monitor píská, bzučí….. 

80% 1 050 Kč 

velmi poškozený case Velmi poškozený case. Požít jen u totálně poškozených case v neprodejném stavu. 
vypálený displej Vypálené logo nebo obrazec v displeji. Použít u displeje, kde na pozadí displeje je stále vidět obrysy loga, způsobeno 

zobrazováním statického obrazu. 
zrnící displej Problikávající, poskakující nebo rozpadávající se obraz na displeji. 
poškozené rozšiřující I/O porty Poškozené rozšiřující I/O porty, USB, VGA, IEEE1394, ….. 
hodně nízký jas displeje Hodně nízký jas displeje. Displeje je hodně tmavý, špatné podsvícení pozadí, je špatně čitelný, vysvícený, displej není 

vhodný 
na prodej. 

100% 

 
hodně poškozená svrchní vrstva displeje Hodně poškozená svrchní vrstva displeje. Použít u displeje, který má vizuální poškození displeje, jako by byl poleptaný, 

postříkaný, šmouhy…., displej není vhodný na prodej. 
prasklý displej Praskliny v krycí či zobrazovací vrstvě. 
žádný obraz Černý displej. Na displeji se po zapnutí nezobrazí žádný obraz. 
blíže nespecifikovaná vada Blíže nespecifikovatelná vada. Požít v případě že nelze zjistit co vadu způsobuje. 
bez auditu Neproveden Audit, zařízení nebylo testováno. 
vadný interní napájecí zdroj Vadný interní napájecí zdroj. 
kombinace závad Kombinace více závad. 

S 
e  
r  
v  
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Chybějící logo výrobce Chybějící, poškozené logo výrobce na case. 

10% 300 Kč 

Mírně poškozený case Mírně poškozený case, Mírně poškozený case, kde poškození nemá vliv na funkci a je možno PC s touto vadou prodat. 
Změněné barvy case Změněné barvy case. Většinou zažloutlý case vlivem slunečního záření. 
Mírně poškrábaný case Mírně poškrábaný cese, drobné oděrky. 
Poškozené krytky Poškozené krytky, záslepky, 5 1/4", 3,5", rozšiřujících portů….. 
Chybějící krytky Chybí krytky, záslepky, 5 1/4", 3,5", rozšiřujících portů….. 
Stopy po neodstranitelném asset tagu Poškozené místa na case co zbydou po odstranění neodstranitelných nápisů, samolepek, zbytky lepidla. 
Chybějící OEM štítek Chybí licence. 10% 400 Kč 
Velmi poškozený case Velmi poškozený case. Požít jen u totálně poškozených case v neprodejném stavu. 

10% 550 Kč 
Velmi poškrábaný case Velké škrábance na case, Použít u hodně poškozených case, barva seškrábaná až na kov. 
Neodstranitelný asset tag Neodstranitelné nápisy, nálepky na case, jiné než od výrobce, zůstanou neodstraněny. 
Vadné ližiny Poškozené ližiny pro uchycení serveru do racku. 

 
 
 
Datum poslední aktualizace: 02.03.2020   4 



Chybějící ližiny Chybí ližiny pro uchycení serveru do racku. 
Poškozené uchycení HDD Poškozené uchycení HDD, poškozený rámeček, držák, uložení nebo redukce konektorů HDD. 20% 550 Kč 
Chybí uložení HDD Chybí uložení, rámeček, držák HDD. 
Zamčený case Zamčený case. Použít pokud chybí klíč k odemčení nebo u elektricky otvíraných PC, pokud je třeba mechanický zásah 

k 
odemčení. 

zařízení zaheslováno Server zaheslován klientem, jakékoliv neznámé heslo. Zaheslovaný BIOS, HDD, jiné heslo. 25% 650 Kč 
Vadný ventilátor Vadný ventilátor nebo poškozený chladič. Chyba chlazení. 20% 800 Kč 
Chybí ventilátor Chybí ventilátor nebo chladič.. 
Vadná optická mechanika Vadná optická mechanika. 
Chybí optická mechanika Chybějící optická mechanika. 
Chybí kabel Chybí kabel. Použít jen pokud chybí atypický propojovací kabel, pro standardní kabely nepoužívat. 25% 800 Kč 
Vadný AC adaptér Vadný AC adaptér. Nefunkční AC, poškozený kabel ,koncovka, pískající, popraskaný kryt AC 

20% 950 Kč 

Chybějící AC adaptér Chybějící AC adaptér. 
Poškozený přední panel Poškozený přední panel. 
Chybí přední panel Chybí přední panel. 
Poškozený ovládací panel Poškozený ovládací panel, informační panel, tlačítka hlasitosti, regulace otáček ventilátorů ….. 
Chybí ovládací panel Chybí ovládací panel, informační panel, tlačítka hlasitosti, regulace otáček ventilátorů ….. 
Vadná paměť RAM Vadná paměť RAM. 30% 1 050 Kč 
Chybí paměť RAM Chybí paměť RAM. 
Vadný interní napájecí zdroj Vadný interní napájecí zdroj. 
Chybějící interní napájecí zdroj Chybějící interní napájecí zdroj. 
Chyba BIOSu Chyba BIOSu. Při zapnutí PC opakovaně vypisuje chybu v BIOSu, vadná CMOS baterie. 

30% 1 200 Kč 
Vadný kondenzátor Vadné, nafouklé kondenzátory na základní desce. 
Vadný HDD Vadný HDD. Všechny vady, nedetekuje se, vadné sektory, realokované sektory, poškozené konektory na HDD …… 
Chybí HDD Chybí HDD. 
Vadný procesor Vadný, poškozený procesor. 

50% 1 300 Kč 

Chybí procesor Chybí procesor. 
Poškozené rozšiřující I/O porty Poškozené rozšiřující I/O porty, USB, COM, LPT, PS/2, IEEE1394, ….. 
Vada síťové karty Vada síťové karty. Vadná LAN, WIFI. 
Chybí síťová karta Chybí síťová karta. 
Vadná grafická karta Vadná grafická karta. 
Chybí grafická karta Chybí grafická karta. 
Vada základní desky Vada základní desky. V případě vad jinak nespecifikovaných, například poškozený memory bank, pískající cívky ….. 

80% 2 600 Kč Chybí základní deska Chybí základní deska. 
Vada raid řadiče Vadný RAID řadič 
Chybějící raid řadič Chybí Raid řadič 
Blíže nespecifikovatelná vada Blíže nespecifikovatelná vada. Požít v případě že nelze zjistit co vadu způsobuje. 100%  
Bez auditu Neproveden Audit, PC nebylo testováno, smazáno Blanco. 
Chybějící OEM licence Chybí nezbytná licence. 
Kombinace více závad Kombinace více závad. 

<-- 
T  
i  
s  
k  
á  
r  
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y 

chybí kabel Chybí kabel. Použít jen pokud chybí atypický propojovací kabel, pro standardní kabely nepoužívat. 5% 150 Kč 
chybí logo Chybějící, poškozené logo výrobce na case. 

10% 300 Kč 

změněné barvy case Změněné barvy case. Většinou zažloutlý case vlivem slunečního záření. 
mírně poškrábaný case Mírně poškrábaný cese, drobné oděrky. 
defekt krytek Poškozené krytky, záslepky rozšiřujících portů….. 
chybějící krytky Chybí krytky, záslepky, rozšiřujících portů….. 
neodstranitelný asset tag Neodstranitelné nápisy, nálepky na case, jiné než od výrobce, zůstanou neodstraněny. 
stopy po neodstranitelném asset tagu Poškozené místa na case co zbydou po odstranění neodstranitelných nápisů, samolepek, zbytky lepidla. 
mírně poškozený case Mírně poškozený case, Mírně poškozený case, kde poškození nemá vliv na funkci a je možno zařízení s touto vadou 

prodat. 
20% 400 Kč 

velmi poškrábaný case Velké škrábance na case, Použít u hodně poškozených case, barva seškrábaná až na kov. 
vadná síťová karta Vada síťové karty. Vadná LAN, WIFI, bluetooth. 
chybí síťová karta Chybí síťová karta. 
zaheslované zařízení Zařízení zaheslováno klientem, neznámé heslo. 
vadný fax Chyba FAXu. 

20% 550 Kč 

vadný HDD Vadný HDD. Všechny vady, nedetekuje se, vadné sektory, realokované sektory, poškozené konektory na HDD …… 
poškozené uchycení HDD Poškozené uchycení HDD, poškozený rámeček, držák, uložení nebo redukce konektorů HDD. 
chybí uchycení HDD Chybí uložení, rámeček, držák HDD. 
chybí HDD Chybí HDD. 
vadná RAM Vadná paměť RAM. 
chybí RAM Chybí paměť RAM. 
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vadný AC adaptér Vadný AC adaptér. nefunkční AC, poškozený kabel, koncovka, popraskaný kryt AC 30% 550 Kč 
chybějící AC adaptér Chybějící AC adaptér. 
uvíznutý papír v zařízení Uvíznutý papír v zařízení. Během tisku uvíznul papír uvnitř zařízení. 

50% 650 Kč 

vadný podavač papíru Vadný podavač papíru. Zařízení z podavače nepodává papír, krčí papír při podávání nebo je podavač mechanicky 
poškozený. 

chybí podavač papíru Chybí podavač papíru. 
vadný napájecí zdroj Vadný interní napájecí zdroj. 
chybí napájecí zdroj Chybějící interní napájecí zdroj. 
vadná duplexní jednotka Vadná duplexní jednotka, automatické otáčení papír při tisku oboustranně. 40% 800 Kč 
chybějící duplexní jednotka Chybí duplexní jednotka, u modelů kde měla být nainstalována. 
vadný toner/cartridge Vadný toner/cartridge. Prázdný zásobník, poškrábaný foto válec, zaschlé trysky….. 
chybějící toner/cartridge Chybějící toner/cartridge. 
nefunkční automatický podavač papírů Nefunkční automatický podavač dokumentů. Většinou u scanneru nebo kopírky. 

50% 800 Kč chybějící automatický podavač papírů Chybějící automatický podavač dokumentů. Většinou u scanneru nebo kopírky. 
vadný scanner Vadný scanner. 
velmi poškozený case Velmi poškozený case. Požít jen u totálně poškozených case v neprodejném stavu. 

50% 1 050 Kč 
defekt ovládacího panelu Poškozený ovládací panel, informační panel, tlačítka… 
chybí ovládací panel Chybí ovládací panel, informační panel, tlačítka… 
poškozený displej Poškozený stavový displej (ovládací, stavový či informační). 
chybí displej Chybí displej (ovládací, stavový či informační). 
vada přenosové jednotky Vada přenosové jednotky. 

70% 1 050 Kč 
chybějící přenosová jednotka Chybí přenosová jednotka. 
vadná fixační/zapékací jednotka Vadná fixační, zapékací jednotka. Fixační jednotka nehřeje, na válci jsou vydřené místa, fixační fólie je roztržená. 
chybějící fixační/zapékací jednotka Chybějící fixační, zapékací jednotka. 
poškozené rozšiřující I/O porty Poškozené rozšiřující I/O porty, USB, COM, LPT, PS/2, IEEE1394, ….. 80% 1 300 Kč 
blíže nespecifikovaná vada Blíže nespecifikovatelná vada. Požít v případě že nelze zjistit co vadu způsobuje. 

100%  bez auditu Neproveden Audit, PC nebylo testováno, data smazána. 
kombinace více závad Kombinace více závad. 

M 
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velmi poškozený case Velmi poškozený case. Požít jen u totálně poškozených case v neprodejném stavu. 5% 150 Kč 
chybí kabel Chybí kabel. Použít jen pokud chybí atypický propojovací kabel, pro standardní kabely nepoužívat. 

10% 300 Kč 

mírně poškrábaný case Mírně poškrábaný cese, drobné oděrky. 
defekt ovládacího panelu Poškozený ovládací panel, informační panel, tlačítka hlasitosti, regulace otáček ventilátorů ….. 
chybějící krytky Chybí krytky, záslepky, rozšiřujících portů….. 
poškozený displej Poškozený stavový displej. 
uvíznutý papír v zařízení Uvíznutý papír v zařízení. Během tisku uvíznul papír uvnitř zařízení. 
vadný podavač papíru Vadný podavač papíru. Zařízení z podavače nepodává papír, krčí papír při podávání nebo je podavač mechanicky 

poškozený. 
velmi poškrábaný case Velké škrábance na case, Použít u hodně poškozených case, barva seškrábaná až na kov. 

20% 400 Kč 
změněné barvy case Změněné barvy case. Většinou zažloutlý case od slunce. 
chybí síťová karta Chybí síťová karta. 
bez auditu Neproveden Audit, PC nebylo testováno, smazáno Blanco. 
chybí napájecí zdroj Chybějící interní napájecí zdroj. 
vadná fixační/zapékací jednotka Vadná fixační, zapékací jednotka. Fixační jednotka nehřeje, na válci jsou vydřené místa, fixační fólie je roztržená. 

20% 550 Kč 

poškozené uchycení HDD Poškozené uchycení HDD, poškozený rámeček, držák, uložení nebo redukce konektorů HDD. 
chybí uchycení HDD Chybí uložení, rámeček, držák HDD. 
chybí HDD Chybí HDD. 
poškozené rozšiřující I/O porty Poškozené rozšiřující I/O porty, USB, COM, LPT, PS/2, IEEE1394, ….. 
chybí RAM Chybí paměť RAM. 
vadná síťová karta Vada síťové karty. Vadná LAN, WIFI, bluetooth. 
vadný AC adaptér Vadný AC adaptér. Nefunkční AC, poškozený kabel ,koncovka, pískající, popraskaný kryt AC 30% 550 Kč 
chybějící AC adaptér Chybějící AC adaptér. 
chybí podavač papíru Chybí podavač papíru. 50% 650 Kč 
zaheslované zařízení Zařízení zaheslováno klientem, neznámé heslo. 
vadný napájecí zdroj Vadný interní napájecí zdroj. 
vadný scanner Vadný scanner. 
nefunkční automatický podavač papírů Nefunkční automatický podavač dokumentů. Většinou u scanneru nebo kopírky. 

50% 800 Kč 

chybějící automatický podavač papírů Chybějící automatický podavač dokumentů. Většinou u scanneru nebo kopírky. 
chybějící duplexní jednotka Chybí duplexní jednotka, u modelů kde měla být nainstalována. 
vadný fax Chyba FAXu. 
kombinace více závad Kombinace více závad. 
stopy po neodstranitelném asset tagu Poškozené místa na case co zbydou po odstranění neodstranitelných nápisů, samolepek, zbytky lepidla. 
chybí logo Chybějící, poškozené logo výrobce na case. 
mírně poškozený case Mírně poškozený case, Mírně poškozený case, kde poškození nemá vliv na funkci a je možno PC s touto vadou prodat. 

50% 1 050 Kč 
chybí ovládací panel Chybí ovládací panel, informační panel, ….. 
defekt krytek Poškozené krytky, záslepky rozšiřujících portů….. 
chybí displej Chybí stavový displej. 
blíže nespecifikovaná vada Blíže nespecifikovatelná vada. Požít v případě že nelze zjistit co vadu způsobuje. 
chybějící přenosová jednotka Chybí přenosová jednotka. 

70% 1 050 Kč vadná duplexní jednotka Vadná duplexní jednotka, automatické otáčení papír při tisku oboustranně. 
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chybějící fixační/zapékací jednotka Chybějící fixační, zapékací jednotka. 
vadný HDD Vadný HDD. Všechny vady, nedetekuje se, vadné sektory, realokované sektory, poškozené konektory na HDD …… 
vadná RAM Vadná paměť RAM. 80% 1 300 Kč 
vada přenosové jednotky Vada přenosové jednotky. 100%  
neodstranitelný asset tag Neodstranitelné nápisy, nálepky na case, jiné než od výrobce, zůstanou neodstraněny. 
vadný toner/cartridge Vadný toner/cartridge. Prázdný zásobník, poškrábaný foto válec, zaschlé trysky….. 
chybějící toner/cartridge Chybějící toner/cartridge. 
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ní 
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tržní ceny * 
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Poškozený dálkový ovladač Poškozený dálkový ovladač. 30% 550 Kč 
Chybějící dálkový ovladač Chybějící dálkový ovladač. 
Blíže nespecifikovaná vada. Blíže nespecifikovatelná vada. Požít v případě že nelze zjistit co vadu způsobuje. 100%  
bez auditu Neproveden Audit, zařízení nebylo testováno. 
poškozené rozšiřující I/O porty Poškozené rozšiřující I/O porty, USB, COM, LPT, PS/2, IEEE1394, ….. 
Zamčeno heslem Zařízení zaheslováno klientem, neznámé heslo. 

* Běžná tržní cena znamená cenu, za kterou lze obvykle v daném místě a čase podle aktuálních tržních podmínek, prodat Předmět leasingu v aktuálním stavu a s danými 
vlastnostmi. 
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Poškození zadního krytu Poškozený zadní kryt baterie. 

10% 300 Kč 
Chybějící zadní kryt Chybí zadní kryt baterie. 
mírně poškrábaný case Mírně poškrábaný case, drobné oděrky. 
malé množství vadných pixelů Malé množství vadných pixelů. Použití: při 1 až 3 vadných pixelech na displeji. 
Chybějící krytka paměťové karty Chybí krytka rozšiřující paměťové karty. 
vadný AC adaptér Vadný AC adaptér. Použit, je-li nefunkční AC, poškozený kabel, koncovka, pískající, popraskaný kryt AC 

20% 550 Kč 
chybějící AC adaptér Chybějící AC adaptér. 
Chybějící baterie Chybí baterie. 
Chybějící kabel Chybí kabel. Použít jen pokud chybí atypický propojovací kabel, pro standardní kabely nepoužívat. 
Zařízení je chráněno heslem Zařízení zaheslováno klientem, jakékoliv neznámé heslo. Zaheslovaný BIOS, HDD, jiné heslo. 
Chybějící kryt SIM Chybí krytka sim karty nebo poškozený slot na SIM kartu. 

30% 700 Kč 

Nefunkční tlačítka hlasitosti Nefunkční tlačítka zesilování zvuku reproduktoru. 
Nefunkční bluetooth Nefunkční bluetooth. 
velké množství vadných pixelů Větší množství vadných pixelů. Použití: při více než 3 špatných pixelech na displeji. 
Nefunkční/vadná klávesa domovské 
obrazovky Nefunkční ovládací tlačítko Home. 

Nefunkční/poškozené tlačítko zamykání 
telefonu Nefunkční ovládací tlačítko Lock. 

Nefunkční jiná tlačítka Ostatní ovládací tlačítka nefungují. 
mírně poškozený case Mírně poškozený case, Mírně poškozený case, kde poškození nemá vliv na funkci a zařízení je možno s touto vadou 

prodat. 
velmi poškrábaný case Velké škrábance na case, Použít u hodně poškozených case, barva seškrábaná až na podklad. 35% 800 Kč 
mírně poškrábaný displej Malé škrábance na displeji. Vryp o velikosti zrnka máku se nepovažuje za vadu. 
Nefunkční GPS Nefunkční GPS modul. 40% 1 050 Kč 
Vadná baterie Vadná baterie. 

50% 1 300 Kč 
velmi poškozený case Velmi poškozený case. Požít jen u totálně poškozených case v neprodejném stavu. 
velmi poškrábaný displej Výrazné, velké škrábance na displeji. 
Závada připojení k síti Nepřipojí se do sítě, nefunkční síťová karta. 
Vadný reproduktor Vadný reproduktor. 
vypálený displej Vypálené logo nebo obrazec v displeji. Použít u displeje, kde na pozadí displeje je stále vidět obrysy loga, způsobeno 

zobrazováním statického obrazu. 80% 1 850 Kč 

Rozbité sklo displej Rozbité krycí sklo displeje. 
Vadný dotykový displej Nefunkční dotyková vrstva na displeji. 
Neekonomická oprava Neekonomická oprava 

100% 

 
Nefunkční displej Totálně nefunkční displej. Všechny obrazové vady. 
Prasklý LCD. Rozbitý LCD panel. 
Poškození zatečením tekutiny Poškození způsobené politím tekutinou. 
bez auditu Neproveden Audit, zařízení nebylo testováno. 
Nelze zapnout Nelze zapnout. 
Nefunkční nabíjení Nedobíjí baterii. 
Zařízení blokováno pro určitou síť Zařízení blokováno na určitou síť. 

T 
a 
b 
l 

mírně poškrábaný case Mírně poškrábaný case, drobné oděrky. 

10% 300 Kč 
malé množství vadných pixelů Malé množství vadných pixelů. Použití při 1 až 3 vadných pixelech na displeji. 
Chybějící krytka paměťové karty Chybí krytka rozšiřující paměťové karty. 
Vadné dotykové pero Vadné nebo poškozené dotykové pero u tabletu s touchscreenem. 
Chybějící dotykové pero Chybí dotykové pero u tabletu s touchscreenem. 
vadný AC adaptér Vadný AC adaptér. Použit, je-li nefunkční AC, poškozený kabel ,koncovka, pískající, popraskaný kryt AC 

20% 550 Kč 
chybějící AC adaptér Chybějící AC adaptér. 
Chybějící baterie Chybí baterie. 
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Chybějící kabel Chybí kabel. Použít, jen pokud chybí atypický propojovací kabel, pro standardní kabely nepoužívat. 
Zařízení je chráněno heslem Zařízení zaheslováno klientem, jakékoliv neznámé heslo. Zaheslovaný BIOS, HDD, jiné heslo. 
Nefunkční bluetooth Nefunkční bluetooth. 

30% 550 Kč 

velké množství vadných pixelů Větší množství vadných pixelů. Použití při 3 a více špatných pixelech na displeji. 
Nefunkční/vadná klávesa domovské 
obrazovky Nefunkční ovládací tlačítko Home. 

Nefunkční/poškozené tlačítko zamykání 
telefonu Nefunkční ovládací tlačítko Lock. 

Nefunkční jiná tlačítka Ostatní ovládací tlačítka nefungují. 
Chybějící kryt SIM Chybí krytka sim karty nebo poškozený slot na SIM kartu. 
Nefunkční tlačítka hlasitosti Nefunkční tlačítka zesilování zvuku reproduktoru. 
velmi poškrábaný case Velké škrábance na case, Použít u hodně poškozených case, barva seškrábaná až na podklad. 35% 800 Kč 
mírně poškrábaný displej Malé škrábance na displeji. Vryp o velikosti zrnka máku se nepovažuje za vadu. 
mírně poškozený case Mírně poškozený case, Mírně poškozený case, kde poškození nemá vliv na funkci a zařízení je možno s touto vadou 

prodat. 40% 1 000 Kč 
Nefunkční GPS Nefunkční GPS modul. 
Vadná baterie Vadná baterie. 

50% 1 300 Kč 
velmi poškozený case Velmi poškozený case. Požít jen u totálně poškozených case v neprodejném stavu. 
velmi poškrábaný displej Výrazné, velké škrábance na displeji. 
Nefunkční nabíjení Nedobíjí baterii. 
Vadný reproduktor Vadný reproduktor. 
Závada připojení k síti Nepřipojí se do sítě, nefunkční síťová karta. 

80% 1 600 Kč Vypálený displej Vypálené logo nebo obrazec v displeji. Použít u displeje, kde na pozadí displeje je stále vidět obrysy loga, způsobeno 
zobrazováním statického obrazu. 

Rozbité sklo displej Rozbité krycí sklo displeje. 80% 1 850 Kč 
Vadný dotykový displej Nefunkční dotyková vrstva na displeji. 
Prasklý LCD Rozbitý displej. 

100% 

 
Poškození zatečením tekutiny Poškození způsobené politím tekutinou. 
bez auditu Neproveden Audit, zařízení nebylo testováno. 
Nelze zapnout Nejde zapnout. 
Zařízení blokováno pro určitou síť Zařízení blokováno na určitou síť. 
Neekonomická oprava Neekonomická oprava 
Nefunkční displej Totálně nefunkční displej. Všechny obrazové vady. 

 
Typ 

zaříze
ní 

Popis 
vady Detailní 

popis Procento z 
běžné 

tržní ceny * 
Minimál

ně 
však 

P  
ř 

e 
 n  
o 
s 
n 
é 
p 
o 
č 
 í  
t 
 a 
č 
 e 

Změněné barvy case Změněné barvy case. Většinou zažloutlý case vlivem slunečního záření. 5% 150 Kč 
Poškozené krytky Poškozené krytky, záslepky, rozšiřujících portů, krytka HDD….. 
Chybí krytka HDD Chybí krytka HDD, záslepky, rozšiřujících portů….. 
Cizí rozložení kláves Cizí rozložení kláves. Má být použito, když klávesnice není v národním jazyce. 
Chybějící logo výrobce Chybějící, poškozené logo výrobce na case. 

10% 300 Kč 

Mírně poškozený case Mírně poškozený case, Mírně poškozený case, kde poškození nemá vliv na funkci a je možno NTB s touto vadou 
prodat. 

Poškozený rámeček HDD Poškozený rámeček, držák HDD. 
Chybí rámeček HDD Chybí rámeček nebo držák HDD. 
Neodstranitelné nápisy Neodstranitelné nápisy, nálepky na case, jiné než od výrobce, zůstanou neodstraněny. 
Stopy po neodstranitelném asset tagu Poškozené místa na case co zbydou po odstranění neodstranitelných nápisů, samolepek, zbytky lepidla. 
Chybí štítek OEM licence Chybí licence. 
Nefunkční Webkamera Nefunkční Webkamera. 
Vadná Wi-Fi karta Vadná Wi-Fi karta, poškozené konektory na Wi-Fi kartě. 
Vadný AC adaptér Vadný AC adaptér. Použití nefunkční AC, poškozený kabel ,koncovka, pískající, popraskaný kryt AC 

15% 550 Kč 

Chybějící AC adaptér Chybějící AC adaptér. 
Vadný napájecí konektor Poškozený napájecí konektor v NTB. 
Chybí klávesy na klávesnici Chybí jednotlivé klávesy na klávesnici. 
Poškozený zámek víka displeje Poškozený zamykací mechanismus nebo zámek displeje. Displej není zajištěn v zavřené poloze. 
Vadný stylus Vadné nebo poškozené dotykové pero u tabletu s touchscreenem. 
Chybí stylus Chybí dotykové pero u tabletu s touchscreenem. 
Chybí Wi-Fi karta Chybí Wi-Fi karta. 20% 550 Kč 
Mírně poškozený case Mírně poškozený case, Mírně poškozený case, kde poškození nemá vliv na funkci a je možno NTB s touto vadou 

prodat. 

20% 650 Kč 

Mírné bílé spoty na displeji Malé světlé spoty na displeji. Spot o velikosti zrnka máku se nepovažuje za vadu. 
Mírné tmavé spoty na displeji Malé tmavé spoty na displeji. Spot o velikosti zrnka máku se nepovažuje za vadu. 
Malé množství vadných pixelů Malé množství vadných pixelů. Použití při 1 až 3 vadných pixelech na displeji. 
Mírné otlaky Malé, mírné otlaky na displeji. Většinou způsobené otlačením klávesnice na displej. 
Mírné škrábance na displeji Malé škrábance na displeji. Vryp o velikosti zrnka máku se nepovažuje za vadu. 
Nečitelné písmena na klávesnici Smazaná, nečitelná klávesnice. Použít když jsou nečitelné 2 a více klávesy. 
Zamčený NB Zamčený notebook. NTB připojen v zamčené dokovací stanici bez klíčů. 
Vadná paměť RAM Vadná paměť RAM. 
Chybí paměť RAM Chybí paměť RAM. 
Vadný touchpad Vadný touchpad, nereagující na dotyk, vadné tlačítka, hodně ošoupaný povrch…… 
Chybí touchpad Chybí touchpad. 
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Vadný rámeček okolo displeje Poškozený rámeček okolo displeje. 

25% 800 Kč 

Chybí rámeček okolo displeje Chybí rámeček okolo displeje. 
Chyba BIOSu Chyba BIOSu. Při zapnutí PC opakovaně vypisuje chybu v BIOSu, vadná CMOS baterie. 
Chybí kabel Chybí kabel. Použít jen pokud chybí atypický propojovací kabel, pro standardní kabely nepoužívat. 
Velké škrábance na case Velké škrábance na case, Použít u hodně poškozených case, barva seškrábaná až na kov. 
Poškozený ovládací panel Poškozený ovládací panel, informační panel, tlačítka hlasitosti, regulace otáček ventilátorů ….. 
Chybí ovládací panel Chybí ovládací panel, informační panel, tlačítka hlasitosti, regulace otáček ventilátorů ….. 
Vadný ventilátor Vadný ventilátor nebo poškozený chladič. Chyba chlazení. 
Chybí ventilátor Chybí ventilátor nebo chladič.. 
Chybí redukce k HDD Chybí redukce datového nebo napájecího konektoru k HDD. 
Vadný HDD Vadný HDD. Všechny vady, nedetekuje se, vadné sektory, realokované sektory, poškozené konektory na HDD …… 
Chybí HDD Chybí HDD. 
Vadné panty displeje Poškozené, volné panty displeje. 
Vadná klávesnice Vadná klávesnice. Nereagující klávesy, politá klávesnice….. 
Chybí klávesnice Chybí celá klávesnice. 
Vadný dock Vadný dock, který je součástí malých NTB. 30% 800 Kč 
Chybí dock Chybí dock, který je součástí malých NTB. 
Vadná baterie Vadná baterie. 

25% 950 Kč Vadná optická mechanika Vadná optická mechanika. 
Chybějící optická mechanika Chybějící optická mechanika. 
Poškozený slot na baterie Poškozený slot na baterie, baterie vypadává, poškozený zámek baterie, kontakty v konektoru….. 

30% 1 050 Kč 

Chybí baterie Chybí baterie. 
Mírně horší jas displeje Mírně horší jas displeje. Použít u displeje s mírně změněnou barvou podsvícení pozadí, většinou nažloutlý, nebo do 

růžova. 
Mírně poškozená svrchní vrstva displeje Mírně poškozená svrchní vrstva displeje. Použít u displeje, který má vizuální poškození displeje, jako by byl poleptaný, 

postříkaný, šmouhy…. 
Mírně špatné barvy na displeji Mírně špatné barvy na displeji. Použít když, na displeji se zobrazují krátké barevné linky, malé obrazce…. 

Neopravitelná 
vada displeje. 

Chybí procesor Chybí procesor. 

50% 1 600 Kč 

Výrazné bílé spoty na displeji Výrazné, velké světlé spoty na displeji. 
Výrazné tmavé spoty na displeji Výrazné, velké tmavé spoty na displeji. 
Větší množství vadných pixelů Větší množství vadných pixelů. Použití při 3 a více špatných pixelech na displeji. 
Výrazné otlaky Velké výrazné otlaky na displeji. Většinou způsobené otlačením klávesnice na displej. 
Výrazné škrábance na displeji Výrazné, velké škrábance na displeji. 
Nefunkční dotyková vrstva Nefunkční dotyková vrstva na displeji, touchscreen. 
Velmi poškozený case Velmi poškozený case. Požít jen u totálně poškozených case v neprodejném stavu. 

60% 2 100 Kč 

Hodně nízký jas displeje Hodně nízký jas displeje. Displeje je hodně tmavý, špatné podsvícení pozadí, je špatně čitelný, vysvícený, displej není 
vhodný 
na prodej. 

Vypálené logo Vypálené logo nebo obrazec v displeji. Použít u displeje, kde na pozadí displeje je stále vidět obrysy loga, způsobeno 
zobrazováním statického obrazu. 

Hodně poškozená svrchní vrstva displeje Hodně poškozená svrchní vrstva displeje. Použít u displeje, který má vizuální poškození displeje, jako by byl poleptaný, 
postříkaný, šmouhy, displej není vhodný na prodej. 

Hodně špatné barvy na displeji Hodně špatné barvy na displeji. Použít když, na displeji se zobrazují barevné linky, obrazce…. Neopravitelná vada 
displeje. 

Rozbitý displej Rozbitý displej. 
Zrnící displej Problikávající, poskakující nebo rozpadávající se obraz na displeji. 
Chybí displej Chybí displej. 
Poškozené rozšiřující I/O porty Poškozené rozšiřující I/O porty, USB, COM, LPT, PS/2, IEEE1394, ….. 80% 2 100 Kč 
Vadná základní deska Vadná základní deska. Používá se i pro všechny části osazené na základní desce jako VGA, AUDIO, LAN…. 
Žádný obraz Černý displej. Na displeji se po zapnutí nezobrazí žádný obraz. 

100% 

 
Blíže nespecifikovaná vada Blíže nespecifikovatelná vada. Požít v případě že nelze zjistit co vadu způsobuje. 
Neproveden audit Neproveden Audit, zařízení nebylo testováno, smazáno Blanco. 
Zaheslovaný notebook NTB zaheslován klientem, jakékoliv neznámé heslo. Zaheslovaný BIOS, HDD, jiné heslo. 
Kombinace více závad Kombinace více závad. 
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