ZAMÓWIENIE NA „KOMPUTEROWY SYSTEM INFO-EKSPERT”
abonament – minimum 12 miesięcy
INFO – DANE
INFO - AUTO
INFO – STANDARD
INFO – PLUS
INFO-VIEWER*
BAZA DANYCH

-

2017 r.

elektroniczna wersja katalogów „PSWR cz. A i B” oraz „Wyposażenie”.
system do szybkiej, uproszczonej wyceny pojazdów sprawnych.
system umożliwiający sporządzanie i drukowanie wycen pojazdów sprawnych.
system umożliwiający sporządzanie i drukowanie wycen pojazdów sprawnych i uszkodzonych.
system umożliwiający podgląd wycen wykonanych w programach INFO: - AUTO, - STANDARD, - PLUS
archiwalne bazy danych.

Wersja jednostanowiskowa

Cena abonamentu rocznego - netto PLN

Adres:
ul. Kochanowskiego 47 lok. 43, 01-864 Warszawa
tel. (0-22) 560-70-70 do 72; faks (0-22) 560-70-80
e-mail: sprzedaz@info-ekspert.pl

Zamawiam program(*):
ilość
od miesiąca

ZAMAWIAJĄCY
Pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko:

Opłata roczna

Opłata półroczna

Opłata kwartalna

INFO-DANE

912 zł

2 × 480 zł

4 × 252 zł

.........................................................................................

INFO-AUTO

1476 zł

2 × 780 zł

4 × 405 zł

.........................................................................................

INFO-STANDARD

2292 zł

2 × 1206 zł

4 × 624 zł

Adres:

INFO-PLUS

2904 zł

2 × 1530 zł

4 × 789 zł

Wersja serwerowa

....................... .................................................................
(miejscowość)

(kod pocztowy)

.........................................................................................

stanowisko

(ulica)

pierwsze

1104 zł

2 × 582 zł

4 × 303 zł

dodatkowe

912 zł

2 × 480 zł

4 × 252 zł

pierwsze

1764 zł

2 × 942 zł

4 × 486 zł

INFO-DANE

....................... .................................................................
(miejscowość)

(kod pocztowy)

.........................................................................................
(ulica)

INFO-AUTO
dodatkowe

1476 zł

2 × 780 zł

4 × 405 zł

pierwsze

2748 zł

2 × 1440 zł

4 × 747 zł

dodatkowe

2292 zł

2 × 1206 zł

4 × 624 zł

pierwsze

3480 zł

2 × 1842 zł

4 × 945 zł

dodatkowe

2904 zł

2 × 1530 zł

4 × 789 zł

(nr domu)

.........................................................................................
(telefon kontaktowy)

(nazwisko zamawiającego)

.........................................................................................

INFO-STANDARD

INFO-PLUS

(e-mail)

NIP:..................................................................................
UWAGA!!!!!
Proszę zaznaczyć odpowiednie pole.

(*) – proszę zaznaczyć w tabeli wybraną formę płatności (roczna, półroczna, kwartalna).
Uwaga:

(nr domu)

Adres korespondencyjny:

działalność gospodarcza

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT zgodny z aktualnie obowiązującą stawką. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

MODUŁ – CENY ZAKUPU

– samochody osobowe, terenowe, dostawcze dostępny przy zakupie programu w wersjach:

600 zł / stanowisko

INFO-AUTO, INFO-STANDARD oraz INFO-PLUS
ARCHIWALNA BAZA DANYCH - Lata od 1996, wersja pełna

750 zł

ilość .............

ARCHIWALNA BAZA DANYCH - Lata od 2005

650 zł

ilość .............

ARCHIWALNA BAZA DANYCH - Lata od 2008

550 zł

ilość .............

ARCHIWALNA BAZA DANYCH - Lata od 2011

450 zł

ilość .............

ilość .............

osoba fizyczna

Zasady współpracy:
-

Złożenie pisemnego zamówienia;
Wniesienie opłaty licencyjnej za Program – Faktura Pro-Forma/Faktura VAT;
Przekazanie Programu z aktualną bazą danych;
Comiesięczna aktualizacja baz danych programu zgodnie z zamówieniem.
Wszelkie korekty zamówień przyjmowane są do 10 dnia miesiąca
poprzedzającego zmianę

Opłatę za przesyłkę priorytetową pokrywa Wydawca, w przypadku innej formy wysyłki
koszty będą refakturowane wg aktualnego cennika UPP/TNT.

....................... ...............................................................................
(data)

(pieczęć i czytelny podpis zamawiającego)

