
Ceník upgrade z ALFIS 2009 na ALFIS 2010  
   
verze ALFIS jednoduché ú četnictví (da ňová evidence)    cena Kč 
ALFIS 2010.5 Mini         990 
ALFIS 2010.5 Lite      1 590 
ALFIS 2010.5 Standard     2 290 
ALFIS 2010.5 Profi (již licence pro 3 PC)    3 190 
ALFIS 2010.0 Standard - pouze pro neplátce DPH     1 790 
ALFIS 2010.5 FAKTURACE a SKLAD - bez účetnictví    1 790 
 

 

verze ALFIS podvojné ú četnictví    cena Kč 
ALFIS 2010.5 Lite       2 290 
ALFIS 2010.5 Standard      3 290 
ALFIS 2010.5 Profi (již licence pro 3 PC)     4 290 
ALFIS 2010.5 JÚ + PÚ Standard – komplet jednoduché a podvojné účetnictví    4 390    
ALFIS 2010.5 JÚ + PÚ Profi - komplet jednoduché a podvojné účetnictví (již licence pro 3 PC)   5 390    
KASA – externí modul simulující prodejní pokladnu s vazbou na ALFIS     1 590 
 

Síťová verze nebo multilicence  – příplatek k základní ceně upgrade podle celkového počtu licencí (viz. tabulka). 
Upgrade z verzí ALFIS 2008 – příplatek k ceně upgrade ve výši   50%.  
Upgrade z verzí ALFIS 2007 – příplatek k ceně upgrade ve výši 100%.  
 
Veškeré zde uvedené ceny jsou bez DPH 20%. Ceny jsou platné do vydání nového ceníku. 

 
Síťová verze nebo multilicence  
Síťová verze umožňuje současnou práci více uživatelů na jedné datové základně, multilicence umožňuje provozovat program na více počítačích 
v rámci Vaší firmy. Cena se stanovuje formou příplatku k ceně zvoleného upgrade a záleží na celkovém počtu zakoupených licencí. 
Pozor, u verze Profi je již v cen ě zahrnuta multilicence (nesí ťová) pro 3 po čítače (příplatek se nezapočítává).  
  

Pořadí licence  příplatek Pořadí licence příplatek 
2. licence 40 % 4. licence 30 % 
3. licence 35 % 5. a další licence 25 % 
 
 
 
 
 
 

Ukončení produktové podpory 2009  
 28. února 2010  skončí platnost produktové podpory pro všechny verze ALFIS 2009  (a starší).  

 
 
Produktová podpora 2010  
 

Produktová podpora zahrnuje: 
� Faxové a e-mailové poradenství.  
� Telefonické poradenství ve stanovenou dobu (nebo dle momentální dostupnosti).    
� Základní analýza dat při řešení problémů (např. v případě nutnosti dohledat nějakou nesrovnalost v datech). 
� Produktová podpora je poskytována pouze pro uživatele verze 2010.  
 
Poznámka:  Případné servisní zásahy provád ěné na dálku pomocí internetu a nebo v sídle zákazní ka, jsou podobn ě  

    jako produktová podpora poskytovány pouze uživa telům verze 2010. 
 

 
 
 

Aktuální kontaktní údaje  
Prosíme všechny uživatele o aktualizaci kontaktních údajů, především o uvedení aktuální e-mailové adresy a popřípadě i mobilního telefonu. 
V případě uvolnění nové verze programu nebo potřeby jiného rychlého sdělení, jsou tyto prostředky elektronické komunikace velmi vítaným 
pomocníkem.  
 
 
 

 
Obchodní spolupráce našich uživatel ů  
Zároveň si ještě dovolíme připomenout tzv. obchodní spolupráci, která spočívá v doporučení systému ALFIS dalšímu uživateli a následná koupě 
produktu. Za toto zprostředkování prodeje Vám samozřejmě náleží provize - základní výše provize je 15% a dle obratů za období může 
dosáhnout až 35 %. Provize je splatná vždy až po úplném uhrazení prodejní ceny novým uživatelem. Částku také můžete použít na zakoupení 
nové verze produktu (upgrade) nebo na placení jiných poskytnutých služeb. Nelze zprostředkovat prodej sám sobě a při výpočtu se vychází z 
cen bez DPH. 
 
 
 

Platnost ceníku od 1.1.2010. Vydáním nového ceníku se ruší platnost všech předchozích. Změna ceníku vyhrazena. 
 
 


