Ceník Netop Vision pro neškolskou sféru - ČR a SR
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost od 1.5.2019

Netop Vision Classroom Kit - licence na učebnu
Popis

Cena [Kč]

Cena [EUR]

Licence na učebnu. Licence typu (1+15) tedy nelze navyšovat např. na (1+16).

Vision Classroom Kit, 1 učitel + 15 studentů (cena na učebnu)
Vision Classroom Kit, 1 učitel + neomezeně studentů (cena na učebnu)

14 300 Kč
21 400 Kč

519 EUR
779 EUR

Vision Pro Classroom Kit, 1 učitel + 15 studentů (cena na učebnu)
Vision Pro Classroom Kit, 1 učitel + neomezeně studentů (cena na učebnu)

18 600 Kč
27 800 Kč

675 EUR
1 011 EUR

Netop Open License Program (NOLP) - licence na počítač
Cena na jednotku. Licencuje se jednotlivý počítač - jak studentský, tak učitelský. Licence lze dodatečně
přidávat, pokud je platná produktová maintenance (NAP).

Vision NOLP licence pro max. 10-99 jednotek, cena na licenci
Vision NOLP licence pro max. 100-249 jednotek, cena na licenci
Vision NOLP licence pro max. 250-999 jednotek, cena na licenci
Vision Pro NOLP licence pro max. 10-99 jednotek, cena na licenci
Vision Pro NOLP licence pro max. 100-249 jednotek, cena na licenci
Vision Pro NOLP licence pro max. 250-999 jednotek, cena na licenci

935 Kč
800 Kč
635 Kč

34 EUR
29 EUR
23 EUR

1 210 Kč
990 Kč
800 Kč

44 EUR
36 EUR
29 EUR

Netop campus licence
Vision campus licence, do 1000 zapsaných studentů
Vision campus licence, 1000 až 2000 zapsaných studentů
Vision campus licence, nad 2000 zapsaných studentů, cena na studenta

-------

-------

Vision Pro campus licence, do zapsaných 1000 studentů
Vision Pro campus licence, 1000 až 2000 zapsaných studentů
Vision Pro campus licence, nad 2000 zapsaných studentů, cena na studenta

-------

-------

Ostatní
2 260 Kč
---

Netop Teach-Pad
Vision Mobile pro učitelský počítač

82 EUR
---

Upgrade, Upsell, NAP
Cena upgrade činí 50% z ceny nové licence.
Upgrade Vision Pro se vztahuje na uživatele nižších verzí Vision bez platné produktové maintenance (NAP).
Vision Pro Upsell: extra cena pro přechod z Vision na Vision Pro = 30% ceny Vision Pro (podmínkou je platná NAP)
Produktová maintenance = Netop Advantage Program, zkráceně NAP je roční služba, jež umožnuje uživateli, aby měl vždy k
dispozici nové verze produktu, se současně poskytnutou technickou podporou. Tento roční poplatek se platí vždy dopředu.
Koupě nové licence i upgrade je vždy doprovázena 12-ti měsíční prod. maintenance. Tu pak lze prodlužovat vždy o 12 měsíců
(prodloužení ale není možné zpětně).
Prodloužení produktové maintenance (NAP) o rok činí 20% z ceny nové licence.
Pokud vyjde nová verze produktu (Vision) a uživatel má v té době platnou produktovou maintenance, dostane licenci na novou
verzi zdarma - tj. neplatí upgrade!!
Platnost licencí je časově neomezena. Uživatel, který si neprodlouží produkt. maintenance, nebo nevyužije možnosti
zakoupení upgrade, nadále může používat svoji stávající verzi produktu, a to tak dlouho, jak chce, nebo jak mu to technické
okolnosti dovolí.

Ceny ostatních produktů na dotaz. Tel. +420 725 320 130, e-mail sales@mastereye.cz
Dodavatelem Netop produktů pro ČR a SR je společnost Mastereye s.r.o., http://www.mastereye.cz/

