Forenzní DNA servis, s.r.o.
FN Bulovka (budova č.2)
Budínova 2, 180 81 Praha 8
tel/fax: +420 233 931 123
GSM Hotline: 731 503 250
e-mail: service@DNA.com.cz
web: http://DNA.com.cz

Základní ceník produktů a služeb
(platný od 9.11.2010)
Test otcovství/paternity
DUO otec dítě
(výstupem je výsledková zpráva bez rozpisu)
DUO otec dítě
(výstupem je kompletní odborné vyjádření s rozpisem výsledků)
Každá další osoba
TRIO otec dítě matka
(výstupem je výsledková zpráva bez rozpisu)
TRIO otec dítě matka
(výstupem je kompletní odborné vyjádření s rozpisem výsledků)
Odběrové soupravy
Konzultace k případu 30 minut
Příplatek za nestandardní vzorek
(zubní kartáček, nedopalek cigarety, žvýkačka, sperma, apod..)
Příplatek za znalecký posudek
Expresní příplatek (výsledky do 48 hodin – 2 pracovní dny)
Genetická genealogie
Určování původu předků pomocí analýzy DNA
Y-chromozóm (17 STR lokusů) otcovská linie
Příplatek za rozšíření testu Y-17 na Y-26
Mitochondriální DNA (mtDNA HVR1) mateřská linie
Mitochondriální DNA (mtDNA HVR1 a HVR2) mateřská linie
COMBO test (Y-chromozóm 17 + mtDNA HV1)
VIP genetická genealogie (COMBO+rozšíření na 26 systémů Y
+ mtDNA HVR2, prohledání světových databází mtDNA a Ychromozomu včetně analýzy příjmení, vložení Vašich profilů do
vybraných databází, srovnání vašich výsledků s DNA slavných
osob, 2 hodiny konzultací zdarma) – KOMPLETNÍ SERVIS GG
Odběrové soupravy a konzultace k případu (30 minut)
Certifikát analýzy a odborný text
Příplatek za nestandardní vzorek
(zubní kartáček, nedopalek cigarety, žvýkačka, sperma, apod..)
Příplatek za prohledání veřejně dostupných DNA databází Ychromozomu a mtDNA
Detekce spermatu a krve
Specifický průkaz lidského spermatu na předloženém
materiálu – provádíme na počkání
Domácí testovací souprava pro specifický průkaz
přítomnosti spermatu (3 stanovení)
Specifický průkaz lidské krve na předloženém materiálu provádíme na počkání
Domácí testovací souprava pro průkaz přítomnosti lidské
krve (3 stanovení)

Cena bez DPH
4583 Kč

Cena vč.DPH
5500 Kč

5500 Kč

6600 Kč

2500 Kč
7083 Kč

3000 Kč
8500 Kč

8000 Kč

9600 Kč

zdarma
zdarma
2500 Kč

zdarma
zdarma
3000 Kč

4000 Kč
100 %

4800 Kč
100 %

Cena bez DPH

Cena vč.DPH

2100 Kč
1100 Kč
2500 Kč
3600 Kč
4200 Kč
8400 Kč

2520 Kč
1320 Kč
3000 Kč
4320 Kč
5040 Kč
10080 Kč

zdarma
zdarma
2500 Kč

zdarma
zdarma
1320 Kč

1100 Kč

1320 Kč

Cena bez DPH
800 Kč

Cena vč.DPH
960 Kč

700 Kč

840 Kč

800 Kč

960 Kč

700 Kč

840 Kč

Kompletní nabídku produktů a služeb naleznete v e-shopu www.4n6shop.cz.
Poradenství k případům:

30 minut zdarma, následně 2200 Kč/hod

Poznámka: ceny jsou platné pro zakázky přijaté po 8.11.2010 a neobsahují množstevní slevy,dopravné a balné,
expresní příplatky a slevy pro stálé zákazníky. Odběrové soupravy nejsou účtovány pro vzorky zpracovávané v
naší laboratoři. Kompletní informace naleznete na www.DNAservis.cz

Forenzní DNA servis, s.r.o. je držitelem certifikátu kvality ISO ČSN 9001:2008
Kód dokumentu: cenik_DNA_FDNAS_2010_V1

