Producent systemu

CENNIK
Informacje wstępne
System Perfect Bar dostępny jest w następujących konfiguracjach sprzętowych:
• Waga
◦ Waga elektroniczna USB;
◦ Waga legalizowana.
• Czytnik kodów kreskowych:
◦ Przewodowy USB;
◦ Bezprzewodowy, odbiornik podłączany do portu USB.

Nota prawna
Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie są kwotami netto i wyrażone są w walucie polskich złotych.
Producent systemu Perfect Bar zastrzega sobie prawo możliwości pomyłki w podanych cenach. Wszystkie
zamówienia obejmujące błędne ceny będą anulowane, po uprzedniej konsultacji z klientem.

Kontakt
Więcej informacji o systemie Perfect Bar znajduje się pod adresem http://perfectbar.znaniecki.eu oraz pod
numerem telefonu +48 668 469 230.
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Producent systemu

Nazwa usługi: My Perfect Bar BOX
Data aktualizacji: 2017-03-04

Zawartość pakietu
Wersja „My Perfect Bar BOX” zawiera:
 Oprogramowanie Perfect Bar z instrukcją obsługi;
 Komplet sprzętu (waga, laserowy czytnik kodów kreskowych, niezbędne kable i przejściówki);
 Licencję uprawniającą do instalacji oprogramowania na jednym komputerze Klienta.1 Klucz licencji
uprawnia do rocznego dostępu do aktualizacji bazy danych (nowych definicji alkoholi itp.) oraz
rocznego dostępu do aktualizacji oprogramowania.
 Roczny dostęp do serwisu Perfect Bar Online. Dostęp pozostaje bezpłatny także po tym terminie dla
wszystkich użytkowników, którzy skorzystali z opcji przedłużenia dostępu do aktualizacji
oprogramowania.

Cena
Koszt systemu Perfect Bar w wersji „My Perfect Bar BOX” wynosi odpowiednio:
Waga USB, czytnik przewodowy

1 793,00 zł

Waga USB, czytnik bezprzewodowy

1 843,00 zł

Elementy opcjonalne:
 Dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz aktualizacji bazy danych na kolejne rok: 300 zł netto 2;
 Wdrożenie systemu wraz ze szkoleniem podczas pierwszego remanentu: 200 zł netto plus koszty dojazdu do
Klienta;
 Wsparcie techniczne: 30 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy plus ewentualne koszty dojazdu do Klienta 3.
 Waga legalizowana4.
1

Ograniczenie jest zabezpieczeniem przed bezprawnym udostępnianiem oprogramowania osobom trzecim. Instalacja na
kolejnych maszynach Klienta jest bezpłatne lecz wymaga autoryzacji ze strony Producenta.
2
W przypadku opłacenia pakietu przed wygaśnięciem poprzedniego, Klient otrzymuje 10% zniżki.
3
Preferowanym sposobem wsparcia Klienta jest praca zdalna.
4
Cena pakietu z wagą legalizowaną różni się od ceny zestawu podstawowego.
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