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40%-os árelőnnyel! 
 
Cégünk több mint 20 éve fejleszt az ügyvédség számára célszoftvereket. Ügyfélkörünk kiterjedt, 
termékeinket a felhasználói jelzések, igények alapján folyamatosan tökéletesítettük, szoftvereinket 
ügyfeleink kedvelik és megelégedéssel használják. 
 
Szoftvereink ún. „PROGRAMCSOMAG” rendszerű értékesítés formájában is előfizethetők, 
ennek különösen nagy előnye a felhasználó szempontjából a jelentős árkedvezmény - az 
egyenkénti szoftverárakhoz képest közel 40% - realizálása. 
 
Igyekeztünk az ügyvédség számára a tapasztalataink alapján olyan programcsomagokat 
összeállítani, hogy mindenki megtalálja a számára legjobban használható programegyüttest. 
A következőkben felsorolt programcsomagok csak alapajánlások, ettől eltérő csomagok is 
képezhetők termékeinkből egyedi megállapodás alapján. Igyekszünk a jelenlegi 
árkedvezmény arányt az ilyen egyedi igények szerint összeállított csomagok esetében is 
biztosítani. 
 
Miután szoftvereink az ÜGYvédi-irodai munka, azaz a különböző ÜGYek kiszolgálását, az azzal 
kapcsolatos adminisztratív tevékenység könnyítését célozzák, így az első programcsomagaink 
nevében az „ÜGY” betűlánc kapott központi szerepet (némi „csavarással-áthallással”), így születtek 
meg eredetileg a „kisÜgyes Professional” és „nagyÜgyes Professional” programcsomagok. 
Az elmúlt néhány évben az irodai ügyviteli munkát hangsúlyosan meghatározta – és várhatóan a 
jövőben is meghatározza - a NAV online számla adatszolgáltatás követelménye is, erre reagálva 
hoztuk létre a közelmúltban „navLaw” programcsomagunkat. 
 
Jelen tájékoztatónkban elsősorban új, kedvezményes programcsomagjainkra szeretnénk felhívni a 
figyelmet, a teljesség kedvéért azonban ejtsünk néhány szót a programcsomagokat alkotó egyes 
programokról is (az „egyedi” programokról részletes ismertetőt tölthet le a megadott linkekről): 
 

•  „Cégjegyző Gold(XML)” Professional program  
o elektronikus cégeljáráshoz bejegyzési és változásbejegyzési kérelmek egyszerű 

elkészítése a Céginformációs Szolgálat sémadefiníciójának megfelelően 
o az egyszerűsített szerződésminták (társasági szerződés) gyors elkészítése a kérelem 

adatok átemelésével. 
o tájékoztató letölthető: www.vibastile.hu/marketing/arak/cegbejprog.doc 

 
• „e-FMH & VH” program  

o elektronikus fizetési meghagyás és végrehajtási lap kérelmek gyors elkészítése - akár 
tömeges feladáshoz is - a MOKK sémadefiníciójának megfelelően. 

o tájékoztató letölthető: www.vibastile.hu/marketing/arak/efmh.doc 
 

• „EurOn Magic” számlázó és NAV online számla adatszolgáltatás, házipénztár program  
o kimenő számlák készítése, tetszetős számlakép, tetszőleges pénznem használata, 

egyszerű kezelés. Azonnali, automatikus NAV online adatszolgáltatás és minitoring. 
o a házipénztár vezetése, bevételi és kiadási pénztárbizonylatok készítése, tetszőleges 

időszakról időszaki pénztárjelentés és számos lekérdezés nyomtatása. 
o tájékoztató letölthető: www.vibastile.hu/marketing/arak/szamlaprog.doc 
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A fenti programokból kialakított programcsomagok tartalma beszerzési ára: 

 

• „navLaw” programcsomag: 
o Cégjegyző Gold(XML) Professional program 
o EurOn Magic számlázó és NAV online számla adatszolgáltatás program 
o előfizetési díj: 44 000 Ft.+Áfa/év 
o (megtakarítás: 18 000 Ft.+Áfa/év) 

• „kisÜgyes Professional” programcsomag: 
o Cégjegyző Gold(XML) Professional program 
o eFMH & VH program 
o előfizetési díj: 38 000 Ft.+Áfa/év 
o (megtakarítás: 26 000 Ft.+Áfa/év) 
 

• „nagyÜgyes Professional” programcsomag: 
o Cégjegyző Gold(XML) Professional program 
o eFMH & VH program 
o EurOn Magic számlázó és NAV online számla adatszolgáltatás program 
o előfizetési díj: 59 000 Ft.+Áfa/év 
o (megtakarítás: 39 000 Ft.+Áfa/év) 
 

Beszerzés (az előfizetési díjak az ingyenes jogszabálykövetési garanciát is tartalmazzák): 
Termékeinket úgynevezett „Átalánydíjas Verziókövetés” konstrukcióval lehet beszerezni. Ennek 
lényege, hogy éves időszakokra megállapított átalánydíj megfizetésével, a program megvásárlása 
nélkül használhatja termékeinket. Tulajdonképpen ez egy folyamatos garanciális használatot tesz 
lehetővé, valamint biztosítja a jogszabályváltozások szerinti ingyenes frissítéseket is. 
Az éves díjat szolgáltatási évenként (a megrendelés napjától számított egy év), a fordulónap 
hónapjának ötödik napjáig számlázzuk ki. Az első év a termék leszállításakor kerül kiszámlázásra. 
A jogokat és kötelezettségeket (szolgáltatás, licencjogok, felmondás, stb.) külön szerződésben 
rögzítjük, melynek szövege letölthető weblapunkról (ÁRAINK menüpont=>„atalany.pdf”). 
 
Egyéb általános információk: 
A szerződést két példányban, az első éves számlát postai úton juttatjuk el.  
 
a./ postai utánvétel: 
Amennyiben az előfizetési díjat utánvétellel teljesíti, akkor a megrendelést követő 48 órán belül 
elsőbbséggel postázzuk a küldeményt. 
Ez esetben a fenti árakhoz egy egyszeri ún. postázási díj adódik, melynek összege: 2 400 Ft+Áfa. 
 
b./ előre utalás: 
Előre utalás esetén lehetőség van az igazolás elküldése után az azonnali letöltésre és 
regisztrációra(használatra).  
Ez esetben postázási díj nélkül juttatjuk el a szerződést, számlát, segédanyagokat. 
 
Kiszállási díjak: 

• Budapest területén 25 000 Ft.+Áfa 
• Vidékre 500 Ft+Áfa/km (oda-vissza út fizetendő, minimum 25 000 Ft.+Áfa) 

 
Oktatás, egyedi karbantartás óradíja: 

• 20 000 Ft+Áfa 
 

 



 
 

PROGRAMJAINKAT LETÖLTHETI WEBLAPUNKRÓL ÉS KIPRÓBÁLHATJA! 
(regisztráció hiányában a programok DEMO üzemmódban működnek, a nyomtatást vagy az 

XML exportot nem teszik lehetővé) 
 
A letöltés és telepítés lépései: 
1. Lépjen fel a www.vibastile.hu weblapunkra (pl.: internet explorer) 
2. A weblaplap fejlécében keresse meg a LETÖLTÉS nyomógombot (a vízszintesen, egy sorban 

elhelyezkedő, rozsdabarna téglalapok közül a második), és klikkeljen rá. 
3. A képernyő középső sávjában megjelenő új felületet kezdje el felfelé görgetni addig, amíg az 

egyes programokat jelképező kicsi képeket, ikonokat meg nem látja. 
4. A megfelelő program ikonja mellett találja meg a program telepítő anyagára utaló szövegsort, 

arra kell rákattintani.  
5. A letöltést jelképező sorra történő rákattintás után az Ön böngésző programja megjelenít egy 

ablakot, amelyen néhány nyomógomb segítségével választhat, hogy mi legyen a telepítő 
anyaggal. Önnek a FUTTATÁS lehetőséget kell választania. Amennyiben a letöltés során 
további kérdést kapna, mindig jóváhagyólag kell válaszolnia. 

6. Ha a letöltés nem sikerül, akkor a helyi védelem (pl.: tűzfal) nem engedi végrehajtani a 
műveletet. Ez esetben kérjen segítséget. 

 
RENDSZERKÖVETELMÉNY 

 
 Hardwer : Pentium 300 MHz, SVGA kártya/monitor (800x600 felbontás), 128 MB RAM, 

egér, Lézer / tintasugaras nyomtató (az íráskép jó minőségének érdekében.) 
 Software : Microsoft Windows 98/NT/2000 /XP/VISTA/Windows 7/Windows 10 

 
MEGRENDELÉS KÜLDÉSE 

 
Minden megrendelést a megrendelés napján e-mailben visszaigazolunk. 
Ha a visszaigazolást nem kapja meg, akkor mi sem kaptuk meg az Ön megrendelését. 
Szoftvereinket megrendelheti a weblapunkon található megrendelő űrlap kitöltésével, az itt közölt 
megrendelő minta segítségével, de saját készítésű, email vagy postai úton eljuttatott írásos 
megrendelővel is. 
A lényeg az, hogy az itt felsorolt cégadat rovatok szerepeljenek benne. A mintától eltérően 
természetesen, értelemszerűen meg kell nevezni valamennyi programot, amennyiben több szoftver 
beszerzéséről van szó. 
A küldeményben elhelyezzük a szerződést két példányban, az első időszakról szóló számlát, egyéb 
segédanyagokat. 
 
(megrendelés minta------------------------------------------------------------------------------------------------ 

M E G R E N D E L É S 
 
„A mai napon megrendeljük Önöktől a  "nagyÜgyes Professional"  programcsomagot, 1 db. 
számítógépre, 59 000 Ft+Áfa éves verziókövetési átalánydíjért. 
A termékeket internetről töltjük le, az előfizetési díjat előre utalással teljesítjük. 
(Ha az előre utalás helyett postai utánvételt választ, akkor az utolsó mondat helyett:  „A termékeket 
internetről töltjük le, az előfizetési díjat postai utánvétellel (2 400 Ft+Áfa postázási díjért) 
teljesítjük.”) 
 
Fizetési mód: előre utalás 
Szállítás: internetről letöltés 
 
Vevő neve: Dr Kiss És Társa Ügyvédi Iroda 
Vevő címe: 1095 Budapest, Mester u. 35. 
Postázási cím: ugyanaz 



Telefon: 06 1 2345-524 
Mail: kiss@lawoffice.hu 
 
Kelt: 
 
A megrendelést leadta: 

 
 
 
Köszönjük érdeklődését, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal fenti elérhetőségeinken! 
 
Veresegyház, 2021.01.01. 
 
Tisztelettel, 
 
 
ViBaStile Kft. 

 


