Konﬁguracja i ceny pakietu

Konﬁguracja pakietu i ceny (netto)
Konﬁguracja pakietu EnergoSystem 5

Nowa licencja na pakiet EnergoSystem 5

Moduł bazowy

Nowa licencja

3 120 zł

Straty ciepła

Licencja jednoroczna

1 090 zł

Certyﬁkaty energetyczne PL

Przedłużenie licencji terminowej na kolejny rok

gbXML (BIM) import danych budynku

Przedłużenie licencji terminowej do bezterminowej

IFC (BIM) import bazowy
IFC (BIM) interpretacja danych budynku
IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku

2 340 zł

Upgrade licencji bezterminowej EnergoSystem 4
do wersji 5
Upgrade do licencji bezterminowej wersji 5

Ceny obowiązują do 31.12.2022 | Cennik z dnia 14.01.2022

780 zł

2 580 zł

Upgrade do licencji jednorocznej wersji 5

550 zł

1. Ceny zawarte w niniejszym cenniku są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
2. Rabaty dla zamówień na większą ilość licencji
W przypadku jednoczesnego zamówienia większej ilość licencji uwzględniamy rabat:
- 2 szt. - 7% rabatu (na obydwie sztuki)
- 3 szt. - 12% rabatu (na wszystkie 3 sztuki)
- 4 szt. i więcej - 15% rabatu (na wszystkie sztuki)
3. Warunki płatności
Przelew-przedpłata 100% wartości zamówienia, na rachunek: ALIOR BANK S.A.
Nr rachunku: 18 2490 0005 0000 4500 3616 5825.
Proszę uruchomić przelew równolegle do wysyłanego zamówienia. Programy będą dostarczone po otrzymaniu
środków na rachunek bankowy InstalSoft.
4. Istnieje możliwość zakupu licencji na osobę ﬁzyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. W takim przypadku
prosimy o informację o planowanym przelewie, gdyż w dniu jego otrzymania musimy wystawić paragon ﬁskalny.
5. Upgrade licencji bezterminowej wersji 4 - warunkiem skorzystania z możliwości upgrade jest posiadanie licencji dla
pakietu EnergoSystem 4. Numer(y) licencji uprawniające do upgrade należy podać w zamówieniu. Licencja z wykupionym
upgrade będzie pozwalała w dalszym ciągu na aktywację pakietu w wersji 4. Upgrade licencji w wersji 4 będzie dostępny
do końca 2023 roku.
6. Wymagania sprzętowe oraz zakres norm i metod obliczeniowych wykorzystywanych w programach jest dostępny
w artykule

https://instalsoft.com/pl/wsparcie/specyﬁkacja-techniczna-pakietu/

