AKÝ JE CENKROS 4 ?

MÁTE K NÁM
BLÍZKO

jednoduchý, prehľadný, overený praxou
6 dôvodov, prečo softvér kúpiť

ZA
SNV
KE

Rozpočet rýchlo a jednoducho

NR

Vďaka zapracovaným funkciám, ktoré sme vyvíjali na
základe požiadaviek od zákazníkov, spracujete rozpočet
rýchlo a jednoducho.

BA

Originálna databáza CENEKON
Iba v programe CENKROS 4 pracujete s originálnou
databázou CENEKON.

BRATISLAVA
Einsteinova 11 | 02/68 20 82 31 | cenkros.ba@kros.sk

KOŠICE
Garbiarska 5 | 055/633 98 71, 0905 931 694 | cenkros.ke@kros.sk

Jednoduchý a rýchly import
Iba v programe CENKROS 4 naimportujete zadanie vo
formáte excel a PDF pohodlne pár klikmi.

NITRA

Cenníky stavebných prác

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Štefánikova trieda 79 | 0915 983 439 | cenkros.ba@kros.sk
Sme tu pre vás každú párnu stredu v mesiaci.

Cenník
platný od 1. 12. 2018

Gorkého 18 | 053/429 76 31 | cenkros.snv@kros.sk

Do databázy pravidelne dopĺňame stovky popredných
výrobcov a dodávateľov stavebných materiálov a technológií.

ŽILINA (centrála)
A. Rudnaya 21 | 041/707 10 31 | cenkros@kros.sk

Osobné predvedenie programu
Prídeme za vami. Ukážeme vám, ako s programom
pracovať a využiť ho tak, aby čo najviac uľahčil prácu.

CEN-CEN1218-K-1

Kontaktujte nás
041/707 10 31 | cenkros@kros.sk

www.kros.sk

ﬁrma.kros

kros.programy

Jediný stavebný softvér
s originálnou databázou CENEKON

CENNÍK

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Ceny platné od 1. 12. 2018
Modul / Obľúbené zostavy

Demo
30 dní

OBNOVA BALÍKA PODPORY
Využívajte CENKROS 4 naplno s platným Balíkom podpory.

Bezplatné úvodné školenia

Projektant

Stavebná
ﬁrma

Komplet
systém

Aktualizujte program na najnovšiu verziu, ktorá obsahuje nové
funkcie, nové technológie, materiály a aktuálne ceny v cenníkovej
databáze.

Môžete využiť bezplatné úvodné školenie k programu.
Vyberte si z termínov na www.kros.sk/skolenie

Rozpočet

Individuálne školenia a poradenstvo

Kalkulácia

Obsah školenia prispôsobíme vašim potrebám. Spýtajte
sa presne na to, čo vás zaujíma a pracujte s programom
naplno.

Kompletné cenníky
s rozbormi

Obľúbené
zostavy

Čerpanie a fakturácia

Doplnkové moduly
Sledovanie stavby

Podpora od skúsených profesionálov

140 €

Využite komplexnú podporu a starostlivosť od skúsených profesionálov.

Harmonogram výroby

240 €

RUSO
Oferta

0€

Balík podpory až na 1 rok

Cena zostavy s DPH

Modul / Špeciálne zostavy

zadarmo

Elektrikár

240 €
270 €

270 €

0€

0€

429,90 €

659,90 €

739,90 €

989 €

1 719 €

2 099 €

1 186,80 €

2 062,80 €

2 518,80 €

Vodár,
kúrenár

Investor
(štát. správa, developer)

200 €

200 €

Kalkulácia

230 €

230 €

Ponúkame komfortné zdieľanie informácií medzi
viacerými užívateľmi. Vhodné sieťové riešenie pre
malé, stredné aj veľké ﬁrmy.
Viac na www.kros.sk/sietove-riesenie-cenkros

Získajte certiﬁkát
Staňte sa certiﬁkovaným používateľom CENKROS 4
a zvýšte tak kredit vašej ﬁrmy. Okrem konkurenčnej
výhody získate 100% kompatibilitu medzi certiﬁkovanými partnermi.
Viac informácií získate na našom webe:
www.kros.sk/cenkros/o-programe/certiﬁkat-cenkros

Rozpočet
Čerpanie

Možnosť sieťového riešenia

Cenníky s rozbormi
Prémiové funkcie
Balík podpory až na 1 rok
Cena zostavy bez DPH
Cena zostavy s DPH

0€

175,90 €

0€

175,90 €

0€

579,90 €

469 €

469 €

1 359 €

562,80 €

562,80 €

1 630,80 €

Chcete vedieť viac o programe?
Poradíme vám.

Kompletný cenník všetkých produktov
a služieb nájdete na našom webe.

www.kros.sk/cenkros/cennik

Špeciálne
zostavy

Prémiové funkcie

Cena zostavy bez DPH

Prémiové
funkcie

Zostava

Cena za Balík podpory
€ bez DPH

€ s DPH

Projektant

429,90 €

515,88 €

Stavebná ﬁrma

659,90 €

791,88 €

Komplet systém

739,90 €

887,88 €

Elektrikár

175,90 €

211,08 €

Vodár, kúrenár

175,90 €

211,08 €

Investor

579,90 €

695,88 €

Prémiové funkcie v programe:
import z PDF
automatické rozpoznávanie importovaných excel súborov
profesionálna cenová ponuka
materiály online
modul Asistent rozpočtára
modul AREA - využitie projektovej dokumentácie
import údajov z ekonomických programov
prepojenie s ekonomickými systémami
Infosprávy - dôležité informácie priamo v programe
HOTLINE - poradíme vám
V rámci platného Balíka podpory môžete využívať spoľahlivé
poradenstvo k programu prostredníctvom telefónu, e-mailu
alebo vzdialeného pripojenia.
Balík podpory až 1 rok
Platí vždy do konca nasledujúceho polroka od polroka, kedy bol
Balík podpory aktualizovaný (dve verzie programu a dve cenové
úrovne cenníkových databáz).

cenkros@kros.sk
041/707 10 31

