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Vyplňte a odeŠlete pouze V přĺpadě, Že chcete změnit typ či rozsah licence nebo pokud doŠlo ke změně Údaiů. o x
Jinak stacĺ uhradit přiloŽenou výzvu k platbě na servis ż'oĺo ve stávajícĺm rozsahu. 4\

standard _ dVě firmy na jednÔm poöítači, ProÍesiona| _ neomezeně fiÍem na jednom poöítaöi' Multi _ neomezeně firem na více poěítačích nebo počítačové síti.
Nelze kombinovat rŮzné typy licencí např' Profesional a Mu|ti V rámci tabulky, ale je moŽná změna licence např. z Profesional na Multi'
V přĺpadě potřeby změny, která nenĺ obsaŽena V tabulce' kontaktujte obchodní oddělenĺ KASTNER software s.r-o'

Ceny jsou uveden5, v EUR bez DPH

ob1ednávku zaŠlete na adresu: KASTNER software s.r.o., Třebĺzského 508' 798 41 Kostelec na Hané, nebo faxem na číslo'+420 582374622
ob'jeclnávku můŽete také vyplnit a odeslat přes internet na adrese: http://www.formstudio.sk/aplikace/objservis.aspx nebo přes uŽivatelskou zónu
https://www. kastnersw.czlaplikace/userzone.aspx
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príjem i použitie / pnvny úkon / iný ukon majelkovej povahy

Flnĺnčná cperáci! elcbo jcJ časť v množstvc Ĺ kvrlltc J€ - łigŁv súladc:

G) so schvrileným rozpočtom,
'o.1 s osĺĺ,'injmli prcdpismi alebo medzinórodnými mluvmi'
c) s üutvorťüýlni änluvaÍni,

d) s rczhĺńnutiami,
e) s intęmţmri aktmi riadenia o hospodárenĺ s verejnými prostriedkami,

f) inými podmienkmi pos_Ęĺtnutia vocjných frnancíí.

Flĺrĺćnú olrríciu alebo jej čtrť Je - lü{. možné Ýykonst'' v neJ pokrĺčotĺť rlebo

ýymńh8ť poskttĺuté plneĺic, ak sr tinančĺá opţ'ĺclĺ rlţbo ĺ' rykonll|.
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Adľesa a spojení (odlišnou dodací adresu uveďte v do|nÍ části) 'Zde doplňte a opravte neaktuální údaje
Firma Základná Škola F'Rákócziho ll. s VJM
Jméno PaedDr. Judit Baqita
Ulice a čĺslo Palkovicha č. 3
PSČ a místo 94603 Kolárovo
lČo
DlČ
Telefon 00421 357 771 362
Fax
Mobil 00421 905 300 817
E-mail forqita@qmail.com

FORM studio 20í6 Standard Profesional Multi
Zák|adníformuláře _ DPFO' DPPO, DS, DPH 35,00 65,00 109,00
DPFo závislá cinnost 16,00 22,00 35,00
Spotřebnídaně 16,00 22,00 35,00

16,00 22,00 35,00"'ajetkové daně - dědická, darovacĺ, z nemovitostí a z př. nem

' .Jmplet vŠech formulářů 83,00 131,00 213,00

SluŽba zdarma Qena
INFO e-mail informace o změnách a novinkách e-mailem) V ceně

V případě' Že nechcete odebĺrat
lNFo e-mail, zaŠkrtněte [-

Dátum:

overenle:


