
SFStart ...podporujeme

Pro koho je určen:

Co je cílem:

Co je obsahem:

Způsob licencování:

Kdo platí a kolik to stojí:

cena bez 

DPH

cena s DPH 

20%*

cena bez 

DPH

cena s DPH 

20%*

SFStart   - Trvalá licence 400 € 480 € 500 € 600 €

(Teplo, Area, Mezara, Simulace, Ztráty, 

Energie, FV bilance a Neprůzvučnost)

SFStart   Trvalá licence + 1rok aktualizace 480 € 576 € 600 € 720 €

SFStart   Trvalá licence + 2roky aktualizace 600 € 720 € 720 € 864 €

SFStart  Trvalá licence + 3roky aktualizace 720 € 864 € 840 € 1 008 €

SFStart  - Pronájem

(Teplo, Area, Mezara, Simulace, Ztráty, 

Energie, FV bilance a Neprůzvučnost)

SFStart Pronájem na 1rok 120 € 144 € 160 € 192 €

SFStart Pronájem na 2roky 240 € 288 € 320 € 384 €

SFStart Pronájem na 3roky 360 € 432 € 480 € 576 €

*Uvedená sazba DPH platí při nákupu u Slovenského distributora - aSc s.r.o., www.asc.sk 

Proč to děláme:

K-CAD s.r.o.                                       www.kcad.cz   blog.kcad.cz

Radúzova 11, 162 00 Praha 6  l  tel: +420 220 610 287  I  e-mail: kcad@kcad.cz

připravit, pozor  …SFStart 

SFStart si může zakoupit přímo ABSOLVENT 

nebo může nákup realizovat ZAMĚSTNAVATEL, 

který ABSOLVENTA zaměstnává.                                                                  

je určen pro absolventy technických vysokých škol, kteří ukončili své studium úspěšným složením závěrečné Bakalářské nebo 

Magisterské zkoušky nejpozději před 5ti lety a současně nepřekročili věkovou hranici 30ti let. Absolventi doktorandského studia  

mohou SFStart  využít nejpozději 2 roky po úspěšném absolvování a nesmí být starší 35ti let. Dále jen ABSOLVENT. 

cílem SFStart  je finančně podpořit čerstvé absolventy technických vysokých škol kteří začínají s podnikáním v oboru a nebo hledají 

odpovídající zaměstnání, kde by bylo možné navázat na znalosti a zkušenosti získané na vysoké škole při práci s výpočetními 

programy pro Stavební Fyziku - Svoboda Software.

SFStart  je cenově zvýhodněný balíček programů, který,  ke dni zakoupení, obsahuje aktuální dostupné verze  programů (Teplo, 

Area, Mezara, Simulace, Ztráty, Energie, FV bilance a Neprůzvučnost)

chceme podpořit ABSOLVENTY, kteří během studia pracovali se softwarem pro Stavební Fyziku - Svoboda Software a rádi by 

nabyté znalosti a dovednosti uplatnili v projekční praxi. Současně si uvědomujeme  jak je pro absolventy finančně náročné po 

ukončení studia začít podnikat a zainvestovat veškeré mandatorní náklady s tím spojené.  V neposlední řadě také chceme podpořit 

vznik nových  pracovních míst ve stávajících projekčních firmách pro absolventy se znalostí Stavební Fyziky - Svoboda Software.

SFStart  je možné zakoupit jako TRVALOU LICENCI  software variantně je možné zakoupit  s předplacenou AKTUALIZACÍ dodaného 

software v délce 1, 2 nebo 3roky v rámci této předplacené aktualizace obdržíte veškeré nově uváděné aktualizace a upgrade 

programů obsažených v balíčku zdarma po dobu 1, 2 nebo 3let od zakoupení.

Další možností jak získat SFStart  je  využít PRONÁJEM  v délce 1, 2 nebo 3roky v závislosti na zvolené variantě obdržíte všechny 

uváděné aktualizace a upgrade programů obsažených v balíčku po dobu 1, 2 nebo 3let od zakoupení.

ABSOLVENT ZAMĚSTNAVATEL

Nedílnou součástí SFStart  je možnost ZDARMA využívat Technickou podporu a přístup na BLOG věnovaný Stavební Fyzice.


