Ceník systému SilverDAT® CalculatePro Online
licence pro automobilové opraváře, znalce a obchodníky
(ceny jsou uvedeny v Kč, bez DPH)

Tarif / Licence
Kalk/rok
Premium 36

Cena 1 kalkulace
v rámci tarifu
300

Cena za rok tj. Cena za 1 měsíc (splátka)
10 800

900

Premium 60

250

15 000

1 250

Premium 120

175

21 000

1 750

Premium 240

100

24 000

2 000

Premium 480

60

27 000

2 250

Bez omezení počtu kalkulací

33 000

2 750

0

6 000

500

Maximum
MyClaimDAT

VIN-Dekodér® - dotaz na údaje o automobilu podle jeho výrobního čísla

33,- / dotaz

DAT Valuate Finance – ocenění mot. vozidel - licence na 1 rok / 1 500,-Kč + 1 transakce / 133,-Kč vč.
dekódování vozu dle VINu.
Další cenové podmínky a příslušenství:
Nespotřebované kalkulace lze převést do dalšího předplatného období.
Objem čerpání nadlimitních kalkulací není nijak upraven.
•
•
•

paušál za příjezd a zaškolení: 1.620,paušál za dodatečné školení (na osobu): 2.430,technický servis u Objednatele (je-li příčina zásahu na straně Objednatele): 500,- / hod.

Objednávka tarifu / licence se uplynutím zkušební lhůty stává závaznou a není-li během této lhůty kteroukoliv
ze smluvních stran písemně vypovězena druhé smluvní straně, platí po časově neomezenou dobu, z pravidla
do konce roku následujícího po roce, v němž byla tato objednávka uzavřena. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce
před koncem kalendářního roku. Výše uvedené měsíční poplatky jsou splatné zpravidla ročně předem anebo
měsíčně zpětně za předchozí měsíc. Výše uvedené poplatky opravňují uživatele vypracovávat kalkulace oprav
motorových vozidel podle systému SilverDAT® CalculatePro v rámci objednaného tarifu / licence stejně tak
jako k jejich používání v rozsahu daném moduly systému SilverDAT® CalculatePro. Nadlimitní kalkulace je
objednatel oprávněn bezplatně čerpat za úplatu v ceně dle příslušného tarifu Premium, tarif Maximum není
počtem kalkulací omezen. Nadlimitní kalkulace budou Objednateli vyúčtovávány se zpětnou platností zpravidla
na měsíční bázi až tehdy, jakmile počet kalkulací odpovídajících danému tarifu vyčerpá.

Platnost ceníku: od 1.1 2015
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