
Podmienky poskytnutia benefitu zliav k ú čtovnému software Money S3 od spolo čností CÍGLER 
SOFTWARE a.s. 
 
Zľavy sú určené pre klientov Poštovej banky, a.s. (ďalej len „Banka“), ktorí v Banke využívajú produkt 
pre fyzickú osobu podnikateľa – balík služieb Živnostník alebo balík služieb Živnostník PLUS 
a zároveň si zriadia a aktivujú službu Internet banking (ďalej len „klient s balíkom Živnostník/Živnostník 
PLUS“).  

Ide o nasledovné zľavy: 

• 100 % zľava na základný software jednoduchého účtovníctva Money S3 Mini (vrátane služby 
Podpora a legislatívna aktualizácia) – licencia je platná do konca roka 2013 

 

•  50 % zľava na prestup do vyššej licencie (pri požiadavke klienta o zmenu do 2 mesiacov od 
prvej aktivácie Money S3 Mini) - platí do konca roka 2013 

 

•  30 % zľava na školenie k aplikácii (do 2 mesiacov od prvej aktivácie Money S3 Mini) - platí do 
konca roka 2013 

(ďalej len „zľavy k Money S3 k balíkom Živnostník/Živnostník PLUS“) 

 

Klient s balíkom Živnostník/Živnostník PLUS obdrží od Banky ku každému zriadenému balíku 
Živnostník/Živnostník PLUS bezplatne jedinečný kód – licenčné číslo, ktorý klienta oprávňuje využívať 
licenciu k Money S3 Mini k balíkom Živnostník/Živnostník PLUS do konca roku 2013 so 100 % zľavou. 
Doručenie jedinečného kódu – licenčného čísla bude Banka realizovať prostredníctvom Internet 
bankingu klienta. 

Softvér bude následne klientovi poskytnutý spoločnosťou CÍGLER SOFTWARE a.s. – po zadaní 
požiadavky klienta s balíkom Živnostník/Živnostník PLUS na www.money.sk/money-s3/pre-klientov-
postovej-banky/. Pre uplatnenie 100 % zľavy na neskúšobnej verzii Softwaru Money S3 Mini je 
potrebné, aby klient s balíkom Živnostník/Živnostník PLUS zadal jedinečný kód, ktorý obdržal od 
Banky a následne si program zaregistroval a aktivoval. Na toto má klient 20 kalendárnych dní po 
inštalácii.    
 
Zľavy na školenia k aplikácii a prestup do vyššej lic encie – získa pri splnení podmienok klient 
s balíkom Živnostník/Živnostník PLUS, ak zrealizuje objednávku prostredníctvom objednávkového 
formulára na stránke www.money.sk/money-s3/pre-klientov-postovej-banky/ . 

Podmienkou pre získanie zľavy je predovšetkým správne vyplnenie identifikačných a kontaktných 
údajov  fyzickej osoby podnikateľa a uvedenie pôvodného jedinečného kódu - licenčného čísla Money 
S3 Mini, ktoré bolo klientovi s balíkom Živnostník/Živnostník PLUS poskytnuté Bankou.  

Podpora a aktualizácia  – je súbor služieb, ktoré obsahujú telefonické poradenstvo a poradenstvo cez 
internet týkajúce sa technických otázok spojených s používaním softvéru Money (nie účtovné 
a daňové poradenstvo), ako aj službu poskytovania inovovaných verzií softvéru obsahujúcich 
legislatívne a funkčné zmeny. 

Banka je oprávnená jednostranne zmeniť predmet a výšku zliav zverejnením na svojom webovom 
sídle. 
 
Zľavy k Money S3 k balíkom Živnostník/Živnostník PLUS sú poskytované od 12. 11. 2012 do 
31.12.2013, ak Banka neurčí inak, o čom bude klienta informovať na svojom webovom sídle.  
 


