
CENNÍKY platné od 1. januára 2021
(posledná úprava 15.12.2020)

Bližšie informácie k cenám :
pevná linka : 041 5652364 
mobil       : 0903 501117       resp. 0903 251117
e-mail          : lenart@lenart.sk resp. lenart  ova@l  enart.sk  

 
Ceny programov pre organizácie, správcovské firmy ( aj spoločenstvá nad 400 bytov )

Modul BYTHOS

Verzia Mono sieťová Poznámka

Cena [EUR] 1750,00 2200,00 Možnosť dokúpenia modulov Merače a

Upgrade [EUR] 420,00 ExRVN (cena 175,- EUR za 1 modul) 

Modul NÁKLADY

verzia Mono sieťová Poznámka

Cena [EUR] 870,00 1100,00

Upgrade [EUR] 210,00

Modul VYÚČT 
verzia Mono Sieťová Poznámka

Cena [EUR] 1420,00 1860,00
Upgrade [EUR] 330,00

Modul TEPLO

verzia Mono                                        Poznámka

Cena [EUR] 1310,00

Upgrade [EUR 400,00

Pre spoločenstvá vlastníkov bytov ( podľa počtu bytov do 400 bytov )

( Moduly BYTHOS + MERAČE + VYUCT ako „komplet“ )

verzia do 50 bytov 51-100 bytov 101-200 bytov 201-400 bytov

Cena [EUR] 490,00 710,00 1320,00 2160,00

Upgrade [EUR] 125,00 235,00 440,00 540,00

Uvedené ceny sú bez DPH a sú platné pre Slovenskú a Českú republiku! 

Ing.Karol Lenárt,  Žilina



Ceny poskytovaných služieb

CENY SLUŽIEB
činnosť U dodávateľa U odberateľa Poznámka

Školenie 60,00 EUR/os.deň 60,00 EUR/os.deň +
+ pohyblivá čiastka podľa výšky nákladov 
dodávateľa na pracovnú cestu (dopravné,  
náklady na ubytovanie)

Konzultácie, 
poradenské činnosti 
týkajúce sa údajov a 
úpravy údajov 50,00 EUR/hod.

 Do 4 hod.
55,00 EUR/hod. +

+ pohyblivá čiastka podľa výšky nákladov 
dodávateľa na pracovnú cestu (dopravné,  
náklady na ubytovanie)

5-8 hod.
53,00 EUR/hod. +

Nad 8 hod.
50.00 EUR/hod. +

Poradenstvo 50,00 EUR/hod. 55,00 EUR/hod. +
+ pohyblivá čiastka podľa výšky nákladov 
dodávateľa na pracovnú cestu (dopravné,  
náklady na ubytovanie)

Programátorské 
práce 70,00 EUR/hod. Pokiaľ sa zmluvne nedohodlo inak (napr. 

maximálnou cenou pri prevode údajov a pod.)

 (HOT LINE) 180,00 EUR/rok Odberatelia s predplatenou službou môžu 
využívať telefonické a e-mailové poradenstvo

Pre užívateľov, využívajúcich doménu www.BYTHOS.TOP 
( možnosť prepojenia s firemnou web stránkou zaradením linku na BYTHOS.TOP úžívateľovej web stránky)

Ročný paušálny poplatok 
( zahŕňajúci poplatok za doménu, hosting, úpravy a údržbu web stránky a web služieb ) 

doména * hosting * údržba a úpravy poradenstvo a
pomoc

Cena [EUR] 10,00 10,00 30,00 40,00

SPOLU [EUR] 90,00 

* poplatky za doménu a hosting zahŕňajú aj rezerváciu potrebného datového úložiska

Uvedené ceny sú bez DPH a sú platné pre Slovenskú a Českú republiku! 

Ing.Karol Lenárt, Žilina


