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CCeennííkk  ssooffttwwaarree  
 

Platný od 1. 1. 2015 do vydání nového  
 

Slovenská verze 
(ceny uvedeny bez DPH 21 %) 

 
 

SOFTWAROVÝ SYSTÉM PRO AUTOSERVISY 
 

AutoServis - řízení zakázkové činnosti autoservisu – verze nesíťová* ..................    750,- EUR 
Kompletní program AutoServis ve verzi pro jeden PC s možností s možností  
doplnění o Příplatkové moduly. 
  

AutoServis - řízení zakázkové činnosti autoservisu – verze síťová * ..................... 1.200,- EUR 
Kompletní program AutoServis ve verzi síťové,  licence bez omezení  
počtu stanic na síti. Možnost doplnění o Příplatkové moduly, 
 

AutoServis MINI 1 - řízení zakázkové činnosti malého autoservisu * ...................    440,- EUR 
Program AutoServis  ve verzi pro jeden PC, bez  modulů Prodej ND,  
Emise, Pomůcky a Měsíční závěrky, bez možnosti doplnění o Příplatkové 
 moduly (mimo Export tiskových sestav). 
  

MINI 1 S - řízení zakázkové činnosti malého autoservisu – verze síťová * ............    840,- EUR 
Program AutoServis ve verzi síťové,  licence bez omezení počtu stanic 

na síti, bez modulů Prodej ND, Emise, Pomůcky a Měsíční závěrky a bez  
možnosti doplnění o Příplatkové moduly (mimo Export tiskových sestav). 
 

MINI 2 -  prodej náhradních dílů – verze nesíťová  ................................................ 400,- EUR   
Program AutoServis pro jeden PC, verze pro prodejce náhradních dílů.  
Neobsahuje Zakázkovou činnost a funkce s ní spojené. bez možnosti  
doplnění o Příplatkové moduly (mimo Export tiskových sestav). 
 

MINI 2 S - prodej náhradních dílů – verze síťová * ................................................ 600,- EUR  
Program AutoServis ,  ve verzi síťové, licence bez omezení počtu stanic 
 na síti pro prodejce náhradních dílů. Neobsahuje Zakázkovou činnost a  
funkce s ní spojené, bez možnosti doplnění o Příplatkové moduly  
(mimo Export tiskových sestav). 
 

MINI 3     Řízení provozu pneuservisu – verze nesíťová  ........................................ 400,- EUR 
Program AutoServis pro jeden PC, určený k řízení činnosti pneuservisu 
bez možnosti doplnění o Příplatkové moduly (mimo Export tiskových sestav). 
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MINI 3 S  Řízení provozu pneuservisu – verze síťová *  ......................................... 600,- EUR 
Program AutoServis ve verzi síťové, licence bez omezení počtu stanic  
na síti, určený k řízení činnosti pneuservisu bez možnosti doplnění o  
Příplatkové moduly (mimo Export tiskových sestav). 
 

Příplatkové moduly k programu AUTOSERVIS : 
 

Plánování zakázek ................................................................................................ 215,- EUR 
Plánování příjmu zakázek až pro 10 stání. 
 

Pneuservis (v MINI 3 obsažen) ............................................................................... 80,- EUR 
Modul umožňující rozšíření programu AutoServis o řízení provozu pneuservisu. 
 

Alternativní pohon  ................................................................................................ 80,- EUR 
Modul umožňující v rámci zakázky tvorku Protokolu o přestavbě vozidla na pohon  
LPG a tvorbu Revizního protokolu. 
 

Hromadné načítání materiálu z čtečky čárkového kódu .......................................... 80,- EUR 
Modul umožňující spolupráci programu AutoServis s přenosným datovým 
terminálem – čtečkou čárkového kódu – CipherLab CPT – 8000 (8001) 
 

Universální dodavatelský ceník ND  ....................................................................... 80,- EUR 
Umožňuje import dodavatelských ceníků ve formátu .dbf. .xls a .txt do ceníku  
v programu AutoServis. 
 

 
 

U položek  označených * možný prodej na  dvě splátky  v rozmezí 3 měsíců 
 bez navýšení.  

 
 

K výše uvedeným programům je poskytována služba Roční podpora. O podmínkách a cenách 
Ročních podpor se informujte na telefonních číslech +420 541 513 315 nebo +420 
602 717 914.  

 


