
 

 
ARCHLine.XP Tanévzáró akció 

MEGRENDELŐLAP 
 

Az akció 2019. június 12 – július 12. között érvényes. 

Számlázási név*  

Számlázási cím (irányítószám, 

város, utca,)* 
   

E-mail (számlázáshoz)*  Adószám  

Telefon*  Kapcsolattartó neve*  

Postai cím (ha eltér a számlázási címtől)  

 

Mennyiség Termék Egységár ÁFA Összesen (HUF) 

ARCHLine.XP 2019 

 
Licenc* 
(670.000+ÁFA) 

490.000 132.300 622.300 

 Előfizetési szerződés (24 hónapra)** 40.000 / hónap 10.800 50.800 / hónap 

 Hardverkulcs*** 16.000 4.320 20.320 

Fizetendő összesen:    

 
*Licenc vásárlás 

A program licenc megvásárlásával felhasználási jogot szerez a program tárgyévi változatának (ARCHLine.XP 2019) időkorlát 
nélküli használatára, és terméktámogatásra az első 3 hónapban. Az ár a következő évekre vonatkozó frissítést nem 
tartalmazza, a 2020-as vagy további változatokhoz egyszeri frissítés vagy karbantartási szerződés megkötésével lehet 
hozzájutni. 
Az összeg 4 havi részletben is fizethető: 4 x 122.500 Ft + ÁFA. 
Megrendeléskor az első részlet, azaz 122.500 Ft + ÁFA = 155.575 Ft fizetendő. A további részletek kifizetése a 
megrendelést követő 3 hónapban havonta esedékes. 
 

**24 havi előfizetés 
Az előfizetés idejére jogot szerez a program használatára. Jogosult lesz az ARCHLine.XP 2019 és 2020 (megjelenés várható: 
2020. március) változatokra, valamint terméktámogatásra a szerződés ideje alatt. A 24 hónap lejárata után lehetősége lesz a 
program licenc (ARCHLine.XP 2020) megvásárlására a tárgyévi listaár 10%-ának megfelelő összegért. 
Megrendeléskor 3 havi részlet, azaz 3x40.000 Ft + ÁFA = 152.400 Ft fizetendő egyben. Ezt követően az előfizetési díj a 3. 
hónap elejétől havonta kerül számlázásra. 
 

***Hardverkulcs 
A hardverkulcs egy USB portra csatlakozó kulcs és egyszerre egy gépen teszi lehetővé a program futtatását, de nagyobb 
rugalmasságot jelent, mert a program licenc áttehető egy másik számítógépre. A szoftverkulccsal is egy számítógépen 
használható a program, de másik gépre való költöztetéshez engedélyező kódra van szükség. 

 

CadLine Kft. – 1037 Budapest, Montevideo u 3/b – www.archline.hu 
E-mail: office@cadline.hu 

Tel:+36-1-388-97-33, +36-1-454-16-78, +36-1-388-98-70 
 

Fizetés módja  Megrendelő aláírása: 

 4 havi részletfizetés (licenc)   

 Barion (bankkártya)  Banki átutalás   Készpénz  

A program szállítása (hardverkulcs rendelés esetén)  

 Személyes átvétel  Postai úton Megrendelés dátuma: 

 
Információ adás a tárolt adatokról: A megrendelés adatait a címzett csak rendeltetésszerűen a szerződés teljesítéséhez 
használja fel, üzleti kapcsolat létrejötte esetén a hatályos adatvédelmi, a számviteli- és adó szabályoknak megfelelően tárolja 
és kezeli. 

 

*Adat megadása kötelező! 

http://www.archline.hu/

