Ceník produktu SpinFire Ultimate - v EUR

Platný od: 1.3.2022

I. Obecná ustanovení
Všechny ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH.
Ceník je platný od 1.3.2022.
Ceník je platný pro všechny jazyky produktu. Mezi jazyky se lze volně přepínat.
Pro upgrade stávajících licencí na vyšší nás prosím kontaktujte.

II. Ceny pronájmu licencí
Licence lze pronajmout na určitou dobu v násobcích let za podmínek:
•
•
•
•

Vždy to musí být nová licence, nelze aplikovat na již zakoupené
Software/licence zůstává vlastnictvím Actify a může být při nezaplacení
deaktivována – roční platba je měsíc před vypršením výročí
Při víceletých kontraktech s roční cenou více než 3.500 EUR mohou být poskytnuty
slevy
Podpora TD-IS v ceně pronájmu
Cena za roční pronájem
Pevná licence
Plovoucí licence

Cena za licenci - balíčky
SpinFire Basic

325,00

650,00

1.025,00

2.050,00

1.225,00

2.450,00

Client + Base Plus Importer Pack (Base Pack + STEP +
Parasolid)

SpinFire Classic
Client + All-importer Pack (excludes CGM)

SpinFire Premium
Client + All-importer Pack (excludes CGM) + CAD2CAD
Converter

III. Enterprise licence
Pro celopodnikové použití je možno zajistit pronájem neomezené licence – podrobnosti na
dotaz.

IV. Ceny trvalých licencí
Trvalou licence lze pořídit pouze jako dokoupení ke stávajícím licencím pod podporou.
Pro upgrade stávajících licencí na vyšší (např. balíček) nás prosím kontaktujte.
Maintenance je první rok u trvalých licencí povinný a je v ceně licence. V dalších letech je maintenance
automaticky obnovován, pokud nedojde k jeho výpovědi minimálně měsíc před jeho vypršením. Pokud není
maintenance obnoven, jeho reaktivace už není možná ani za zvýšený poplatek a lze pouze pořídit licenci novou
jako pronájem.
Trvalé licence jako dokup ke stávajícím jsou k dispozici pouze jako balíčky, všechny stávající
konfigurace budou při obnově podpory na nové balíčky převedeny.
Pro ceny obnovy podpory nebo nákup nových trvalých licencí nás prosím kontaktujte.
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