OHODNOCUJTE S HYPOM

MÁTE K NÁM
BLÍZKO

spoľahlivo, prehľadne a bez starostí
5 dôvodov, prečo softvér kúpiť

ZA
SNV
KE

Profesionálne ohodnotenie objektov

NR

V programe môžete ohodnotiť všetky druhy
nehnuteľností – stavebné objekty, byty aj pozemky.

BA

Pomoc pri príprave posudku
Na základe zadaných údajov program sám prepočíta
hodnoty potrebných koeﬁcientov, nehnuteľností a
vytvorí znalecký posudok.

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

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

Vždy aktuálna legislatíva
V programe nájdete vždy načas zapracovaná aktuálnu
legislatívu.

NITRA

Poradíme vám

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

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

Cenník
platný od 15. 2. 2019

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

Naši skúsení konzultanti sú pripravení odpovedať na
vaše otázky, aj keď nemáte program zakúpený.

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

Sme jednotkou na trhu
Softvér od KROSU získal viackrát po sebe ocenienie
Diamanty slovenského biznisu. Máme už viac ako
95 000 zákazníkov.

CEN-HYO0219-K-1

Kontaktujte nás
041/707 10 12 | hypo@kros.sk

www.kros.sk

ﬁrma.kros

kros.programy

Ohodnocovanie nehnuteľností
pre každého znalca

CENNÍK

DOPLNKOVÉ
SLUŽBY

BALÍK
PODPORY

Ceny platné od 15. 2. 2019

Cena (bez DPH)

Zostava
Stavbár
s modulom HYPOCAD
Štandard
s modulom HYPOCAD

Cena (s DPH)

529 €

634,80 €

708 €

849,60 €

829 €

994,80 €

1 008 €

1 209,60 €

MEMO
Prepojte si HYPO so znaleckým denníkom MEMO.
Získate tak možnosť prehľadného vedenia znaleckého
denníka a vyúčtovania vytvorených znaleckých posudkov.
www.kros.sk/memo

315 €

378 €

HYPOCAD

179 €

214,80 €

Pri kúpe programu máte BP až do vydania najnovšej verzie úplne
zadarmo.
Pri obnove je BP platný do vydania radovo vyššej verzie
programu.

Katalógy (k zostavám Štandard a Stavbár)
Katalóg USI – v cene programu

Poľnohospodár

V rámci Balíka podpory (ďalej BP) bezplatne aktualizujete
program na novšiu verziu s novinkami a vylepšeniami.

Zostava

Bežná cena BP

Zvýhodnená cena *

(bez DPH)

(bez DPH)

Stavbár

296 €

175 €

340 €

219 €

659 €

549 €

714 €

604 €

105 €

105 €

Vypracovaný k 4. Q 1996 a je súčasťou programu HYPO.
Katalóg ÚRS Praha – 139 € (166,80 € s DPH)
Obsahuje 1200 stavebných objektov vypracovaných
k 4. Q 1990-1993.

Stavbár

Katalóg CENEKON – 149 € (178,80 € s DPH)

Zostava obsahuje všetky moduly programu. Je za zvýhodnenú cenu,
určená výhradne pre znalcov z odboru stavebníctvo.

Obsahuje takmer 1100 konkrétnych rozpočtových
ukazovateľov vrátane inžinierskych sietí vypracovaných
k 1. Q 2010 (1. až 4. diel v knižnej podobe).

s modulom HYPOCAD
Štandard
s modulom HYPOCAD
Poľnohospodár

Štandard
Zostava má rovnakú funkčnosť ako Stavbár, je však určená pre banky
a znalecké organizácie.

Aktualizácia katalógu CENEKON – 69 € (82,80 € s DPH).
* Zvýhodnená cena Balíka podpory pre zákazníkov, ktorí si ho
obnovujú pravidelne každý rok (t. j. v momente obnovy majú
verziu programu iba o jedno číslo nižšiu, ako je najnovšia).

Poľnohospodár
Zostava určená výhradne pre znalcov z odboru poľnohospodárstvo a
lesníctvo. V programe je možné ohodnotiť len pozemky, porasty a lesy.

Kompletný cenník všetkých produktov
a služieb nájdete na našom webe.

www.kros.sk/hypo/cennik

Modul HYPOCAD
Pohodlné a jednoduché kreslenie pôdorysov pre všetky
typy objektov. Tlač nakresleného pôdorysu priamo
z programu a export do formátov JPG, PNG, GIF a PDF.
www.kros.sk/hypo/hypocad

Chcete vedieť viac o programe?
Poradíme vám.

Výhody platného Balíka podpory:
Aktualizácia programu
HOTLINE 8:00 – 15:30
Prémiové funkcie
Zásah cez vzdialený prístup

hypo@kros.sk
041/707 10 12

