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PODPORA A AKTUALIZÁCIA 2019 

Služba Podpora a aktualizácia 2019 je doplnkom k Money S3, vďaka ktorému majú používatelia 
Money S3 prístup ku všetkým zmenám, ktoré sú do programu postupne zapracovávané, a to zmeny 
legislatívne ako aj zmeny funkčné. Používateľ s aktivovanou službou Aktualizácia 2019 získa: 

 Jednoduchý prechod medzi účtovnými rokmi vrátane automatického nastavenia účtovných 
konštánt pri ich zmene (sadzby DPH, poistenie a pod.) 

 v priebehu celého roka výhradný prístup k aktuálnym verziám programu a ich funkčným 
novinkám http://www.money.sk/money-s3/podpora/aktualizacia. Nové verzie programu sú 
uvoľnené vždy podľa vývoja a projektu Money S3 

 Automatické doplnenie vašej verzie programu o vylepšenia a nové funkcie, ktoré sú inovované 
na základe námetov a potrieb používateľov 

 Možnosť využivať službu POMOC na DIAĽKU cez internet pre vyriešenie drobných 
technických problémov (cca 15 min. na riešenie jedného problému) 

 nárok na internetovú technickú podporu s garantovanou odpoveďou do 24 hodín 
www.money.sk/podpora/on-line 

 nárok na telefonickú technickú podporu každý pracovný deň od 8:00 do 16:30 na tel. 
   čísle 02 / 49 21 23 45. 

 Pravidelné upozornenia na novinky v legislatíve, vrátane výkladových komentárov od 
erudovaných daňových poradcov, pomocou služby Účtovný a daňový servis. 

 Pravidelné zasielanie elektronického bulletinu a časopisu Money News. 
 Vernostné zľavy na školeniach, seminároch či pri nákupoch súvisiacich produktov. 

  

Pre Podporu a aktualizáciu 2019 boli stanovené tieto ceny: 
Cena Aktualizácie 2019 pre verných zákazníkov: 

Aktualizácia 2019 - (Mini, Lite, Small Business, Sklad)  46,- €  

Aktualizácia 2019 – (Standard, Business, Office, Store)  79,- € 

Aktualizácia 2019 - (Professional)  139,- € 

Aktualizácia 2019 – (Premium) 164,- € 

Aktualizácia 2019 - ďalšia licencia pre komplety obsahujúce JÚ  22,90 € 

Aktualizácia 2019 - ďalšia licencia pre komplety obsahujúce PÚ  34,90 € 

 

Podpora a aktualizácia 2019 – doplnkové moduly 

Podpora a aktualizácia 2019 – periodická fakturácia 11,- € 

Podpora a aktualizácia 2019 - S3 Automatic 11,- € 

Podpora a aktualizácia 2019 - Import dokladov z Excelu 8,- € 

Podpora a aktualizácia 2019 - účtovny klient 5,- € 

Podpora a aktualizácia 2019 - účtovná centrála 25,- € 

Podpora a aktualizácia 2019 - kniha jázd a cestovné náhrady 1 vozidlo 8,- € 

Podpora a aktualizácia 2019 - kniha jázd a cestovné náhrady 3 vozidlá 12,- € 

Podpora a aktualizácia 2019 - kniha jázd a cestovné náhrady 20 
vozidiel 

20,- € 

Podpora a aktualizácia 2019 - kniha jázd a cestovné náhrady 
neobmedzený počet vozidiel 

36,- € 

Podpora a aktualizácia 2019 – e-shop konektor 19,- € 

Podpora a aktualizácia 2019 - účtovné analýzy 10,- € 

Podpora a aktualizácia 2019 - skladové analýzy 29,- € 

Podpora a aktualizácia 2019 - mzdy nad 25 zamestnancov 25,- € 

Podpora a aktualizácia 2019 - XMLDE 20,- € 

Podpora a aktualizácia 2019 – Servis a opravy 16,- € 

Podpora a aktualizácia 2019 – komunikácia s ERP (1 licencia) 15,- € 

Podpora a aktualizácia 2019 – Money S3 Kasa Professional (1 licencia) 10,- € 

Predajňa SQL (S3) (1 licencia) 35,90 € 

Predajňa SQL – Centrála (S3) 18,90 € 
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* Ceny sú uvedené bez DPH.  

Služba Podpora a aktualizácia a všetky jej súčasti sú poskytované na celý kalendárny rok. Zákazníkom nárok na jej využívanie 

začína 1. januára a končí 31. decembra daného roka.         

** Tieto ceny sú určené pre používateľov Money S3, ktorí využívali službu Aktualizácia 2018 

*** Cena služby Podpora a aktualizácia doplnkových modulov (s výnimkou komunikácie s ERP a Money S3 Kasa Professional)  

sa vždy vzťahuje na celý komplet bez ohľadu na počet  licencií. Cena služby Podpora a aktualizácia modulov pre komunikáciu s 

RP a Money S3 Kasa Professional sa násobí počtom aktívnych licencií na komunikáciu s ERP, resp. licencií Kasy Professional. 

 
 

Aktualizácia je priebežným procesom. Ak sa rozhodnete vynechať niektorý rok Podporu a 
Aktualizáciu a budete si chcieť kúpiť produkt až v neskoršom roku, tak sa cena služby bude rovnať 
1,5-násobku bežnej ročnej ceny. 
 
         

Zadarmo majú službu Podpora a aktualizácia 2019 spoločnosti, ktoré si zakúpili nový komplet Money 

S3 po 1.9.2018. 


