
"Стил Софт" ЕООД 

Офис  гр. Пещера:  4550, "Михаил Такев"  114 

тел.:  (+359) 899 999 865,  (+359) 888 155 250 

24/7 Поддръжка тел.:  (+359) 889 454 555 

 

 

ЦЕНИ НА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТИ – UCHR STIL  

 

UCHR STIL  /Личен състав, ТРЗ / - еднофирмен вариант: 

 Личен състав + ТРЗ – всички модули Цена EUR Годишна поддръжка EUR 

1 - до 30 служители 149 100 ** 

2 - до 100 служители 195 120 ** 

3 - до 200 служители 289 140 ** 

4 - до 500 служители 459 200 ** 

5 - без ограничение на служителите 620 250 ** 

 
 

UCHR STIL  /Личен състав, ТРЗ / - многофирмен вариант : 

 Личен състав + ТРЗ – всички модули Цена EUR Годишна поддръжка EUR 

1 - до 50 служители 230 100 ** 

2 - до 100 служители 320 120 ** 

3 - до 200 служители 420 140 ** 

4 - до 500 служители 580 250 ** 

5 - без ограничение на служителите 720 300 ** 

 
* В цената са включени 3 лиценза, съответно софтуера може да бъде инсталиран на 3 компютъра. 
** Заплаща се след изтичане на гаранционния период от 6 месеца. При закупуване на продукта 
получаватае и  2 часа безплатна консултация. 

За закупуване на всеки следващ лиценз - 30 % от цената на софтуера 
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ЦЕНИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ И НАСТРОЙКА 
 

 Услуги: Цена в  € 

1 
Инсталация и настройка на UCHR STIL  - ТРЗ +  личен състав от специалист на 
СтилСофт /клиента може и получава пълно съдействие при желание сам да инсталира 
и настрои  продукта/ 

Безплатно 

2 Инсталиране на сървър бази данни – мрежов вариант /под Windows/ 29 

3 Инсталиране на сървър бази данни – мрежов вариант /под Linux/ 99 

4 Конфигуриране на сървърна система /под  Linux/ 50-200 

5 
Прехвърляне на номенклатура от друга информационна система (за единична 
номенклатура) – цена по договаряне 

- 

6 

Системна помощ, консултации и обучение (цена на започнат час) за абонати 
 след закупуване на продукт – 4 часа**  
 при клиента 
 в офис на СТИЛСОФТ 

 
Безплатно 

20 
15 

7 Започнат час на програмистки труд 25 

 
ЦЕНИ НА СЕРВИЗНИ УСЛУГИ  

 Услуги: Цена в  € 

1 Гореща линия **  Безплатно 

2 
Системна помощ (на всеки започнат час) за потребители без абонаментна 
поддръжка 

19 

3 
Системна помощ (на всеки започнат час) - извън работно време, в почивни и 
празнични дни 

29 

4 Възстановяване на физически повредена  база данни 50-100 

5 Зачистване / Зануляване на база данни 30-50 

6 
Доработване на системата съобразно специфичните нужди на клиент – цена по 
договаряне. 

- 

7 
Транспортни разходи за разстояние над 10км извън градовете София, Пловдив, 
Пазарджик, Пещера - за всеки 50км 

30 

** Безплатната консултация след закупуване на продукта важи през интернет, по телефон 
или в офис на СтилСофт. 
 
Цените са в EUR без включено ДДС. 

 01.03.2014 г. 
 
* Фирма Стилсофт- ЕООД  може да промени всеки един от параметрите на тази ценова листа без предварително предупреждение. 


