
 
 

 
A SZOFTVER LICENSZ BÉRLÉSÉRE
 

Akció! 3 havi bérleti díj áráért, most 6 hónapig használhatja a szoftvert!

 
Alábbi áraink, csak a szoftverre vonatkoznak, hardvert nem 
 
Amennyiben gyorsan dönt és az ajánlatkérést követően 5 munkanapon belül megrende
szoftverünket, további kedvezményeket
  

 ajándék (kliens) szoftver egy második gépre az első 6 

 ajándék karbantartó szoftver 

 és még az üzembehelyezés díját is megfelezzük!
 
 
Így önnek a kész rendszer összköltsége 
belül rendeli meg a szoftvert: 
 
  1 terminálra a szoftver: bruttó: 52
  + kliensre a szoftver: ingyen 
  + üzembehelyezési díj: bruttó: 12 700 Ft
  + karbantartó program: ingyen 
 
Így önnek a kész rendszer összköltsége 
túl rendeli meg a szoftvert: 
 
  1 terminálra a szoftver: bruttó: 52
  + üzembehelyezési díj: bruttó: 25 400 Ft
 
Megrendelés esetén a fizetés módja
 
Tájékoztatásul a szoftver akció nélküli árai:
 
1 db szoftver licensz bérleti díj, 1 terminál esetén:
További terminál:   
Kötelezően fizetendő járulékos költségek:

 Üzembehelyezési díj:                                      
 Adatbázis feltöltési díj: ingyen, amennyiben a sablonunkat kapjuk me

(ha nem az általunk küldött sablon alapján kell dolgozunk, de
a termékeket, akkor bruttó: 65 Ft/
kapjuk meg a termékek listáját, akkor 

 Betanítási díj:    
(2 óra felett bruttó: 6 500 Ft/óra)

 Kiszállási díj:     
          (csak az oda utat számoljuk) 

  

 
Árajánlat 

RE  

3 havi bérleti díj áráért, most 6 hónapig használhatja a szoftvert!

Alábbi áraink, csak a szoftverre vonatkoznak, hardvert nem tartalmaznak. 

Amennyiben gyorsan dönt és az ajánlatkérést követően 5 munkanapon belül megrende
további kedvezményeket is nyújtunk, bruttó 43 815 Ft összértékben:

ajándék (kliens) szoftver egy második gépre az első 6 hónapra 

 

még az üzembehelyezés díját is megfelezzük! 

Így önnek a kész rendszer összköltsége az első 6 hónapra, ha az árajánlat kéréstől számított 

52 959 Ft 

+ üzembehelyezési díj: bruttó: 12 700 Ft 
 

Így önnek a kész rendszer összköltsége az első 6 hónapra, ha az árajánlat kéréstől számított 

52 959 Ft 
+ üzembehelyezési díj: bruttó: 25 400 Ft 

Megrendelés esetén a fizetés módja: számla ellenében előre utalással. 

Tájékoztatásul a szoftver akció nélküli árai: 

licensz bérleti díj, 1 terminál esetén: bruttó: 17 653 Ft/hó
   bruttó: 1 905 Ft/db/hó (nettó: 1

Kötelezően fizetendő járulékos költségek: 
                                       bruttó: 25 400 Ft 
ngyen, amennyiben a sablonunkat kapjuk meg kitöltve

ablon alapján kell dolgozunk, de wordben vagy ex
akkor bruttó: 65 Ft/termék a receptúrázás, ha viszont 

kapjuk meg a termékek listáját, akkor bruttó: 130 Ft/termék az étlap feltöltés díj
    2 óra ingyen  
/óra) 
    bruttó: 150 Ft/km + parkolási díj
 

 

3 havi bérleti díj áráért, most 6 hónapig használhatja a szoftvert!  

Amennyiben gyorsan dönt és az ajánlatkérést követően 5 munkanapon belül megrendeli és kifizeti 
Ft összértékben: 

, ha az árajánlat kéréstől számított 5 napon 

, ha az árajánlat kéréstől számított 5 napon 

Ft/hó (nettó: 13 900 Ft/hó)  
Ft/db/hó (nettó: 1 500 Ft/db/hó) 

kitöltve  
wordben vagy excelben kapjuk meg 

viszont pdf-ben vagy írott alapon 
t/termék az étlap feltöltés díja)       

bruttó: 150 Ft/km + parkolási díj 



 
 

          Amennyiben a telepítést és a betanítást interneten keresztül, távoli eléréssel meg tudju
nem kell kiszállási díjjal számolni.

 
Kiegészítő programok: 

 Kézi pincér terminál (PDA) modul:
 A PDA modul ára a csatlakoztatot
 Adatbázis karbantartó szoftver
 SMD - Vevőhívó rendszer  

 
 
Telefonos segítség:    
Interneten keresztül nyújtott távoli segítsé
Szoftverkövetés:    
 
Igény esetén egy személyes szoftverbemutató keretében 
interneten keresztül távoli elérés szoftver segítségével (ingyenesen) készséggel 
megismertetjük Önnel szoftverünket.
            
A fenti ajánlat visszavonásig érvényes
 
További ajánlott szoftver: 
Total Commander, Vírusirtó, win7 vagy win10 operációs rendszer, Microsoft Office csomag.
 
A bérleti díj 3 havonta kerül kiszámlázásra

 

  

telepítést és a betanítást interneten keresztül, távoli eléréssel meg tudju
díjjal számolni. 

pincér terminál (PDA) modul: bruttó: 4 445 Ft/hó (nettó: 3
A PDA modul ára a csatlakoztatott PDA-k darabszámától független. 
Adatbázis karbantartó szoftver      bruttó: 25 400 Ft (nettó: 20 000 Ft)

     bruttó: 12 700 Ft (nettó: 10 000 Ft)

   ingyenes 
Interneten keresztül nyújtott távoli segítség:  ingyenes 

   automatikusan jár minden bérlős ügyfelünknek

Igény esetén egy személyes szoftverbemutató keretében (kiszállási díj ellenében) vagy 
interneten keresztül távoli elérés szoftver segítségével (ingyenesen) készséggel 
megismertetjük Önnel szoftverünket. 

visszavonásig érvényes. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk

Total Commander, Vírusirtó, win7 vagy win10 operációs rendszer, Microsoft Office csomag.

kiszámlázásra. 

 
telepítést és a betanítást interneten keresztül, távoli eléréssel meg tudjuk oldani, 

(nettó: 3 500 Ft/hó) 

nettó: 20 000 Ft) 
bruttó: 12 700 Ft (nettó: 10 000 Ft) 

automatikusan jár minden bérlős ügyfelünknek 

(kiszállási díj ellenében) vagy 
interneten keresztül távoli elérés szoftver segítségével (ingyenesen) készséggel 

árváltoztatás jogát fenntartjuk.             

Total Commander, Vírusirtó, win7 vagy win10 operációs rendszer, Microsoft Office csomag. 


