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МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ОFFICE PLUS
Всички цени са в лв. без  ДДС

ОFFICE PLUS за WINDOWS                                                                                              450 лв   

1.         МОДУЛ 
СЧЕТОВОДСТВО                                                                                                  650 лв.
 Първите 6 часа обучение са по 40 лв/час. Следващите са по 80 лв/час.

2.  МОДУЛ СКЛАД             750 лв.
 Първите 8 часа обучение са по 40 лв/час. Следващите са по 80 лв/час. 

Допълнителни опции Цена Допълнителни опции Цена
- Производство 270 - Хипермаркети 300
- Разчети 270 - Касов апарат (на устройство) 200+40/компютър
- Партиди 180 - Баркод четец (на устройство) 150
- Амбалаж / Аванси 180 - Електронна везна (на устройство) 200
- Вторични суровини,зърно 360 - Етикетен  принтер (на устройство) 200
- Продажби 540 - Експорт към / импорт от сайт 300/600

МОБИЛЕН СКЛАД (на устройство)                                                                                                       540 лв.
3. МОДУЛ  ЗАПЛАТИ                                                                                                          720/900 лв.

                                                 Ограничена версия/Пълна версия 

 Първите 6 часа обучение са по 40 лв/час. Следващите са по 80 лв/час.
 Ограничена версия – възможност за следене на 3 фирми(модула). Пълна версия–неограничен брой 
фирми.

Допълнителни опции
Цена

Ограничена Пълна
- Граждански договори 160 200
- Дебитни карти 160 200
- Сумирано изчисляване работнo време 240 300

4.  МОДУЛ АМОРТИЗАЦИИ             250 лв.
 Първите 2 часа обучение са по 40 лв/час. Следващите са по 80 лв/час.

5. ОТСТЪПКИ – БЕЗ МОДУЛ СУПТО
Отстъпки за еднакви модули: Отстъпки за различни модули:

2 броя 20% 7 броя 40% За  2 модула 10%
3 броя 24% 8 броя 44% Над 2 модула 15%
4 броя 28% 9 броя 48%
5 броя 32% >=10 броя 50%
6 броя 36%

 Горепосочените  отстъпки  са  валидни  при  едновременно  закупуване  на  модули.  При  последващо
закупуване  до една година отстъпката ще е валидна за новозакупените модули. При последващо закупуване
след повече от година на едно копие ако клиента има над 4 копия се прави отстъпка от 10%, а над 9 копия се
прави отстъпка от 15%.
 При наличие на два вида отстъпки се взима по-голямата
 Инсталиране на мрежа – 60 лв / компютър
 Инсталиране на отдалечен интернет сървър – 150 лв / сървър, клиенти на сървъра  50 лв / компютър
 При отдалечени посещения транспортните разходи се заплащат от клиента по 1,5 лв./км.

Офертата е валидна от 01.01.2023г. ЕКОМ 2002 ЕООД си запазва правата за промени в цените без предизвестие.


