Estatetool ApS
Gothersgade 11
DK-1123 CPH.K

Estatetool Licens i bero 2019
Det er muligt at beholde data i Estatetool systemet til projekter hvor alt fx er udsolgt
eller udlejet og derved stadigvæk benytte systemet og alle funktionerne på de moduler
og sager der ikke ønskes at blive fjernet fra systemet.
Moduler og support abb. kan opsiges for de projekter hvor de ikke længere ønskes.
Opdaterings abb. omfatter hele serveren og kan kun opsiges for hele serveren.
For at sætte et projekt i bero kræver det alle sagerne på det pågældende projekt er
(eller bliver sat) til STATUS 0, 8 eller 9 (Skal gælde som LUKKET, SOLGT eller UDLEJET)

BOLIGER

MODULER

2,-

100,-

(pr. bolig pr. md.)

(pr. modul pr. md.)

Projekt/ejendom i bero
Tilbydes kun som GULD aftale med:
12 måneders binding samt
12 måneders forudbetaling

Projekt/ejendom aktivt
Sammenlign priser fra GULD aftale:
12 måneders binding samt
12 måneders forudbetaling

5,-

200,-

(pr. bolig pr. md.)

(pr. modul pr. md.)

Over 30 aktive moduler
Er der 30 aktive moduler eller mere, på
hele serveren - opnås en rabat på alle
moduler helt fra første modul.

-

30 %
(Rabat på alle moduler)

BEMÆRK Specielt omkring rabat på moduler
• Sættes et modul i bero tæller modulet i projektet ikke med i de 30 aktive moduler
• Opsiges et modul tæller dette modul ikke med i 30 aktive moduler
• Opsiges et projekt tæller modulerne i projektet ikke med i de 30 aktive moduler
BEMÆRK Opsigelses af support-abonnement
• Support abb. kan ikke startes igen på samme projekt/ejendom
• Ønskes der efterfølgende support på dette projekt/ejendom opkrævet dette med
DKK 250,- pr. påbegyndte 15 min. på hverdage mellem kl. 9-16
BEMÆRK Opsigelses af opdaterings-abonnement
• Opsigelse af opdaterings abb. gælder for hele serveren
• Opdaterings abb. kan ikke startes igen på samme server
• Serveren der efterfølgende ønskes opdateret - leveres dette til timepris
Kontakt Bogholderiet på bogholderi@estatetool.dk for mere information

