Ogólne warunki handlowe programu KT Konwerter Księgowy

1. Postanowienia ogólne
Niniejsze „Ogólne warunki handlowe” określają warunki zamówienia, sprzedaży,
dostawy i płatności w umowach zawartych między firmą KT-Soft S.C. z siedzibą w
Zebrzydowicach, a nabywcami programu KT Konwerter Księgowy.
2. Cennik programu
Cena podstawowej konfiguracji programu KT Konwerter Księgowy wynosi 650 PLN
netto. W jego skład wchodzą:
• licencja wieczysta – możliwość instalacji programu na kilku komputerach w
obrębie jednego podmiotu oraz jednej lokalizacji. W przypadku instalacji na
serwerze dostęp zdalny jest możliwy wyłącznie w jednej wyznaczonej
lokalizacji.
• 1 format wejściowy
• 1 format wyjściowy
• Pakiet aktualizacji ważny 1 rok od daty zakupu.
Cena dodatkowych modułów dla programu KT Konwerter Księgowy podane są w
cenniku programu.
3. Warunki aktualizacji
Pakiet aktualizacji czyli dostęp do nowych wersji programu KT Konwerter Księgowy,
jest ważny jeden rok od daty zakupu. Przed zakończeniem tego okresu nabywca
otrzyma fakturę proformę z ofertą przedłużenia usługi.
Koszt przedłużenia pakietu aktualizacji o kolejny rok wynosi 30% wartości licencji
programu KT Konwerter Księgowy.
W przypadku wygaśnięcia pakietu aktualizacji, koszt jego odnowienia jest
kalkulowany proporcjonalnie do czasu przerwy w dostępie do aktualizacji – nie więcej
niż 60% wartości licencji.
Zakup dodatkowego modułu (format wejściowy lub wyjściowy) warunkowany jest
ważnością pakietu aktualizacji.
KT-Soft zastrzega sobie możliwość wzrostu opłat za pakiet aktualizacji o wskaźnik
inflacji podawanej przez GUS, nie mniej niż 4% rocznie.
4. Zamówienia
Zamówienie należy złożyć drogą elektroniczną na adres konwerter@ktsoft.pl
W treści muszą znaleźć się dane nabywcy (nazwa, adres, NIP – potrzebne do
wystawienia dokumentu sprzedaży) oraz lista modułów (wymagane formaty
wejściowe i wyjściowe, weryfikacja podatników VAT).
5. Licencja
Złożenie zamówienia i opłacenie proformy oznacza akceptację warunków licencji.
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6. Warunki płatności
Ceny sprzedaży, o ile nie podano inaczej, obowiązują w PLN. Ceny nie zawierają
podatku VAT, który dopisywany jest oddzielnie do rachunku Kupującego w wysokości
obowiązującej w momencie zakupu.
Za datę wpływu płatności przyjmuje się dzień, w którym należna kwota znajdzie się w
dyspozycji Sprzedającego lub zostanie zaksięgowana na jednym ze wskazanych
rachunków bankowych.
7. Termin dostawy
Klucz licencyjny oraz faktura VAT zostają dostarczone drogą elektroniczną na
wskazany przez nabywcę adres e-mail w ciągu 1 dnia roboczego po zaksięgowaniu
należności na koncie KT-Soft S.C.
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