Gerbiami Ponai,
Pateikiame Jums užsakymo blanką pilnos versijos programoms iš InstalSystem paketo. Pilna versija - tai
programa, neturinti apribojimų panaudojant įrangos ar gaminių katalogus. Prieinami visi katalogai, kurie
buvo sukurti esamai programai.
Yra galimybė pirkti neterminuotą licenciją arba pradžiai licenciją 1 metams, su galimybė vėliau ją pasikeisti
į neterminuotą. 1 metų licencijos kaina sudaro 60% neterminuotos licencijos kainos, o jos pratesimas sudaro
50% nuo pradinės kainos. Tad sumokant 10% aukštesnę kainą programą galima įsigyti per du mokėjimus
metų bėgyje.
SVARBU! Atkreipiame dėmesį, kad licencijos pratęsimas galimas tik esant galiojančiai licencijai, t.y. 1 metų
bėgyje nuo pirkimo dienos.

Šiuo metu siūlome tokius programų paketus:
Instal-heat&energy 4
Paskaičiuoja projektinius šilumos poreikius patalpoms ir pastatams, parengia energinės charakteristikos
išrašą pastatams, kuriuose nėra šaldymo instaliacijos ir apskaičiuoja sezoninį šilumos poreikį. Tabelinis
šildymo įrangos parinkimas. Kompleksiškas prieinamų radiatorių rinkinių katalogas. Licencija vienai darbo
vietai. Dokumentacija elektronine forma.

Instal-therm 4 HCR
Grafinis bet kokios centrinio šildymo instaliacijos projektavimas, grindinis šildymas, sieninis šildymas bei
projektavimas šaldymo vandeniu. Prieinamų radiatorių rinkinių, plokštuminių šildymo sistemų, vamzdžių,
jungčių, ventilių, armatūros bei izoliacijos pilnos apimties katalogai. Licencija vienai darbo vietai.
Dokumentacija elektronine forma.

Instal-san 4 TS
Grafinis vidaus instaliacijų šaltam, karštam ir karštam su recirkuliacija vandeniui, bei vidaus kanalizacijai
projektavimas. Vamzdžių, jungčių, ventilių, armatūros, izoliacijos, maišytuvų bei sanitarinių įrenginių
pilnos apimties katalogai. Licencija vienai darbo vietai. Dokumentacija elektronine forma.

Instal-mat 4
Medžiagų žiniaraščių parengimas iš projekto bylų, sukurtų projektavimo programose. Medžiagų sąmatos
arba užsakymo parengimas. Pilnas galimų katalogų rinkinys bei kainoraščių bylos. Programa yra kaip
nemokamas priedas prie kiekvieno paketo rinkinio. Licencija visoms darbo vietoms. Dokumentacija
elektronine forma.

Skanuotų dokumentų sujungimas
Didesnio plano skanuotų fragmentų sujungimas į vieną bylą bei nuskanuotų vaizdų apdorojimas. Programa
yra kaip nemokamas priedas prie kiekvieno paketo rinkinio. Dokumentacija elektronine forma.

Paketo administratorius
Programų aktyvavimo bei aktualizavimo bei projekto bylų valdymas. Programa yra kaip nemokamas
priedas prie kiekvieno paketo rinkinio. Dokumentacija elektronine forma.

Užsakovas:

Data: .................................
Prašau išsiųsti nuskanuotą dokumentą
e-paštu info_lt@instalsoft.com arba paštu į

...............................

InstalSoft
Atstovas Lietuvoje
Kšištofas Pesliakas
UAB ARINOBU
Žirmūnų 4-61, Vilnius

...............................
...............................
Telefonas kontaktams: . . . . . . . . . . .
e-paštas:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prašau užpildyti užsakymą įrašant pozicijų kiekį pirmame stulpelyje ir atitinkamai susumavus sumą
paskutinėje eilutėje. Jei užsakomas didesnis programų kiekis, yra taikoma nuolaida antrajai
programai/paketui - 15%, o trečiai ir kitoms - 20%.

Programos paketo InstalSystem versija 4
Pavadinimas

Kiekis

Kaina, €

Kaina, € su PVM Kaina, Lt Kaina Lt su
PVM

Licencijos neterminuotos:
Instal-heat&energy 4.13 + Instal-therm 4.13 HCR

851,48

Instal-san 4.13 TS

1030,29

2940,00

3557,40

677,71

820,03

2340,00

2831,40

1329,36

1608,53

4590,00

5553,90

Instal-heat&energy 4.13 + Instal-therm 4.13 HCR

518,42

627,29

1790,00

2165,90

Instal-san 4.13 TS

417,05

504,63

1440,00

1742,40

Instal-heat&energy 4.13 + Instal-therm 4.13 HCR + Instal-san 4.13 TS

808,04

977,73

2790,00

3375,90

Instal-heat&energy 4.13 + Instal-therm 4.13 HCR

431,53

522,15

1490,00

1802,90

Instal-san 4.13 TS

344,65

417,03

1190,00

1439,90

Instal-OZC 4.13 + Instal-therm 4.13 HCR + Instal-san 4.13 TS

677,71

820,03

2340,00

2831,40

Instal-heat&energy 4.13 + Instal-therm 4.13 HCR + Instal-san 4.13 TS

Licencijos 1 metų:

1 metų licencijos pakeitimas į neterminuotą:

Viso:

Mokėjimas atliekamas išankstiniu pavedimu į sąskaitą:
 UAB ARINOBU, Įm.kodas 302302235, PVM kodas LT100004523712,
A.s. LT184010049500596867, AB DNB bankas, Banko kodas 40100, SWIFT AGBLLT2X
Prašau atlikti mokėjimą kartu su užpildytu užsakymu. Programos bus pateiktos po įmokos gavimo
į sąskaitą.

Pareiškiu, kad užsakomos prekės ir/arba paslaugos bus panaudotos ūkinei veiklai, vykdomai per
asmenį/ūkio subjektą.
Įgalioju įmonę UAB ARINOBU išstatyti PVM sąskaitą faktūrą be mano parašo.

………………………………………………...
Parašas ir antspaudas



šios kainos galioja iki 2018.12.31 !

