
 

CadLine Kft. – 1037 Budapest, Montevideo u 3/b –www.archline.hu E-mail: info@cadline.hu 
Mobil: +36-30-689-4567, +36-30-491-3959 

 
 

 

 

 

 

Programok Ár (+ÁFA) 

ARCHLine.XP Licenc 696.000 Ft 

ARCHLine.XP Előfizetési szerződés 24 hónapra 41.500 Ft/hó 

ARCHLine.XP LIVE Licenc 180.000 Ft 

 

Oktatás Ár (+ÁFA) 

Workshop 9.500 Ft/Ws 

Egyéni oktatás 13.000 Ft/óra 

Alapfokú tanfolyam  45.000 Ft 

Középfokú tanfolyam 50.000 Ft 

Vizsgadíj 6.500 Ft 

  

Oktatási segédlet bruttó 4.500 Ft/db 

 

Karbantartási szerződés Éves díj (+ÁFA) 

2020. évre 122.000 Ft 

 

Egyszeri frissítés Ár (+ÁFA) 

ARCHLine.XP 2019                        ►           ARCHLine.XP 2020 150.000 Ft 

ARCHLine.XP 2018                        ►           ARCHLine.XP 2020 225.000 Ft 

ARCHLine.XP 2017, 2016, 2015    ►           ARCHLine.XP 2020 300.000 Ft 

ARCHLine.XP 2014 vagy régebbi 500.000 Ft 

 

Egyéb Ár (+ÁFA) 

Hardverkulcs 17.000 Ft/db 

 
Az ARCHLine.XP Licenc megvásárlásával felhasználási jogot szerez a program tárgyévi változatának 
időkorlát nélküli használatára. Az ár tartalmazza a terméktámogatást, amelyet 3 hónapon belül vehet 
igénybe. 
A 24 havi Előfizetés alapján az előfizetés idejére jogot szerez a program használatára. Jogosult lesz az 
ARCHLine.XP 2020, 2021 és 2022 változatokra, valamint terméktámogatásra a szerződés ideje alatt. A 24 
hónap lejárata után lehetősége lesz a program licenc (ARCHLine.XP 2022) megvásárlására a tárgyévi 
listaár 10%-ának megfelelő összegért. Az előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt 30 napos 
felmondási idővel írásban felmondhatja. 
Az ARCHLine.XP LIVE Licenc megvásárlásával felhasználási jogot szerez a program tárgyévi változatának 
időkorlát nélküli használatára. 
Hardverkulcs: A hardverkulcs egy USB portra csatlakozó kulcs és egyszerre egy gépen teszi lehetővé a 
program futtatását. A program licenc áttehető egy másik számítógépre. A szoftverkulccsal is egyszerre egy 
számítógépen használható a program, de a felhasználó által deaktiválható a licensz a régi gépen és 
aktiválható az új gépen. 
Karbantartási szerződés: egy teljes naptári évre érvényes. Jogosult a tárgyévi változatokra (egyszeri 
frissítés) és a terméktámogatásra. A karbantartási szerződés abban az esetben választható, ha rendelkezik 
a Program tárgyévet megelőző változatával (2020-ban a 2019-es programmal). 
Egyszeri frissítés: A frissítés keretében megkapja a Program adott tárgyévi változatát. 

 
Az Árlista érvényes: 2020. január 1-től visszavonásig 

Az árak nem tartalmazzák az ÁFA összegét. 


