ЦЕНОВА ЛИСТА НА ЕЛИЗИЯ ЕООД
(последна актуализация на 26.05.2018 г.)

СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ
StoreHouse PRO – складов софтуер, фактуриране и производство
вид лиценз или услуга

1

2

3

4

мярка и количество

Стандартен безсрочен лиценз за самостоятелен
компютър с включена безплатна поддръжка за 12
месеца1 и възможност за добавяне на лицензи за
допълнителни самостоятелни или мрежови
работни места
Разширен безсрочен лиценз за повече от един
компютър с включена безплатна поддръжка за 12
месеца1 и възможност за добавяне на лицензи за
допълнителни самостоятелни или мрежови
работни места
Лиценз за допълнително работно място (за
самостоятелна или мрежова работа)2

цена в лева

1 работно място

125,00

2 работни места
3 работни места
4 работни места

175,00
225,00
275,00

5 работни места

325,00

1 работно място

60,00

12 месеца

50,00

12 месеца

75,00

Подновяване на абонамент за поддръжка за
нови 12 месеца (предсрочно или до 6 месеца
след изтичане на предходния абонамент)3
Забележка: При предсрочно подновяване потребителят
получава като бонус 3 допълнителни безплатни месеца.

5
6

Подновяване на абонамент за поддръжка за нови
12 месеца (при изминали повече от 6 месеца от
изтичането на предходния абонамент)3
Изработване на специфични справки по задание на
клиента

-

по договаряне

InCash – софтуер за лично и семейно счетоводство
вид лиценз или услуга

7

мярка и количество

Безсрочен лиценз за продукта InCash с право за
получаване на безплатна актуализация към всяка
по-нова версия.

1 работно място

цена в лева

15,00

На основание чл.113 ал.9 от ЗДДС Елизия ЕООД не начислява ДДС.

1

Всеки стандартен или
разширен лиценз включва
12-месечен абонамент за
поддръжка и актуализация,
който започва да тече от
датата на закупуване на
първоначалния лиценз. След
изтичането на абонамента
имате право да го подновите
за нови 12 месеца при
условията, посочени в
актуалната ценова листа.

2

Допълнителният лиценз
може да бъде закупен
единствено при наличието на
активен абонамент за
поддръжка, тъй като този

вид лиценз не включва
абонамент и не удължава
срока на действие на
съществуващия абонамент.
Допълнителният лиценз
разширява правата,
получени от потребителя, по
силата на първоначалния
лиценз като добавя
възможността за използване
на програмата на
допълнителен брой
компютри - според броя на
заявените допълнителни
лицензи.
3

Продуктите продължават да
функционират нормално и

след изтичане на срока за
получаване на актуализации
и приоритетна техническа
поддръжка, тъй като правото
за ползване на придобитите
лицензи не е обвързано с
абонамента. Все пак,
потребителите с изтекъл
абонамент губят своите
права за ползване на ресурси
за регистрирани потребители
в сайта на Елизия ЕООД,
както и правото да получават
приоритетна техническа
поддръжка, докато
абонаментът не бъде
подновен.

