JEDINÝ CERTIFIKOVANÝ* PRODEJCE v ČR/SK !

CENOVÁ VÁLKA 2021 !
Jelikož jsme si ověřili, že někteří prodejci kopírují naše ceny,
které následně symbolicky sníží o pár drobných ...
Pokud nám pošlete takovou nižší nabídku,
dostanete Extra cenu sníženou o dalších 5% !

TRVALÉ LICENCE

Trvale platné a přenositelné licence za nejnižší ceny v ČR i SK !
Komerční licence
(Commercial)

NÁZEV / licence

Single User Licence 1 uživatel
Multi-User Licence 5 uživatelů
Multi-User Licence 10 uživatelů

nyní 10% sleva na
komerční licence

Multi-User Licence 15 uživatelů

PRONÁJEM

Nekomerční
+ státní správa
(Non-Comml & Gov)

Školní licence
(Educational)

29 490

23 990

14 490

118 490

90 090

54 990

229 890

179 990

105 890

331 590

254 590

152 290

* Jako jediný (!) Certifikovaný Reseller nabízíme i PRONÁJEM (Lease) licencí
Komerční licence
(Commercial)

NÁZEV / licence

Nekomerční
+ státní správa
(Non-Comml & Gov)

Školní licence
(Educational)

Multi-User Licence 5 uživatelů LEASE / PRONÁJEM 1 ROK

62 990

39 695

21 195

Multi-User Licence 10 uživatelů LEASE / PRONÁJEM 1 ROK

117 890

73 195

40 895

Multi-User Licence 15 uživatelů LEASE / PRONÁJEM 1 ROK

168 690

105 695

61 395

Pronájem je vždy na min 1 rok, s automatickou prolongací na další roky. Vyždejte si cenovou nabídku na míru !

UPGRADE

Vyžádejte si nabídku na cenové zvýhodněný UPGRADE ze starých verzí ! Slevy cca 50%

Ceny VĚTŠÍHO POČTU licencí, jejich kombinací, včetně pronájmů či upgradů zašleme obratem na vyžádání !!!
Garantujeme Vám také poskytnutí nejnižší ceny - zašlete-li konkurenční nabídku lib. oprávněného prodejce.
- Předmětem dodávky je prodej licencí, technickou konzultační podporu poskytuje výrobce
- Licence prodáváme pouze subjektům s IČ, tj. firmám, školám, institucím. Privátní či studentské poskytuje jen výrobce přímo.
- Ceny v ceníku orientační, změny vyhrazeny. Objednávky jsou realizovány až na základě potvrzené cenové nabídky (email).

V objednávce prosím uvádějte i jméno (vč emailu!) kontaktní osoby k registraci SW
Licence jsou zasílány výhradně elektronicky (emailem) s odkazem na registraci / stažení SW.
Školní a nekomerční GOV licence - posouzení nároku na tyto licence u ne zcela jasných případů (neziskovky, různé státem zřízené instituce
s komerčním provozem atd.. provádí vždy výrobce na dotaz (zajistíme)

DATA ELPOCOM s.r.o.
Přívozská 10
702 00 Ostrava

tel. 596138379
info@elpocom.cz
www.elpocom.cz, www.atlasti.cz

Ceny bez dph 21%.
Platí od 14.05.2021
Změny cen vyhrazeny !

