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ZVOLENÝ TYP SLUŽBY: Mikro Mini Lite Prima Profi Mega Makro Maxi Giga

Mesačný servisný poplatok (MSP) 15,20 € 38,00 € 55,00 € 93,00 € 163,00 € 281,00 € 414,00 € 561,00 € 988,00 €

Cena za doklad (v cene je už aj prvá položka) 1,24 € 0,73 € 0,60 € 0,50 € 0,38 € 0,28 € 0,25 € 0,19 € 0,15 €

Cena za druhú a ďalšie položky v doklade 0,62 € 0,37 € 0,30 € 0,25 € 0,19 € 0,14 € 0,13 € 0,10 € 0,08 €

Cena za doklad sa týka všetkých dokladov: Dovoz, Vývoz, Tranzit Príjem, Tranzit Odoslanie, EUR, CMR, DCH (papierové), ZJCD, Fakturácia,

Dovoz predbežné CV, Vývoz predbežné CV, eCommerce...

V cene za doklad je už zahrnutá prvá položka (ak doklad obsahuje položky).

Cena za položky sa týka druhej a ďalších položiek uvedených dokladov (ak doklad obsahuje položky).

Pre doklad Dovoz Typu "Z" vytvorený z Oznámenia o predložení tovaru (OoPT - SK411)  položky nie sú spoplatnené.

Zápis pohybu do Evidencie Dočasného uskladnenia ( 1 riadok ) - 50% z ceny položky.

Ak cena za doklady a položky neprekročí výšku mesačného servisného poplatku, účtuje sa iba mesačný servisný poplatok (MSP).

V cenách je zahrnutá telefonická technická podpora počas pracovnej doby a update/upgrade programu a číselníkov cez internet. 

Program obsahuje všetky moduly potrebné pre vystavovanie uvedených druhov dokladov.

Ak je Agenda uložená na serveri Firebird, môže byť použitá ľubovoľným počtom sieťových používateľov.

Cena

6,00 €

1,80 €

6,00 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Tento cenník je platný od 1. 12. 2022 a jeho platnosť sa ruší vydaním nového cenníka.

Jedna Agenda, počet používateľov nie je obmedzený

CENNÍK - Colný program MerkurIS ako služba

Administratívne poplatky

Viď samostatný cenník

(na položku sa nevzťahuje DPH)

Popis

Odoslanie faktúry poštou - iba pri type služby Mikro

Zmena Typu služby z vyššej na nižšiu

Druhá a každá ďalšia upomienka oneskorenej platby

Služby spojené s inštaláciou  a školením

Poznámka


