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DÍJTÁBLÁZAT - SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK 
(A díjtáblázat az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.) 

 

SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK 

Megrendelő Szolgáltató honlapján (www.slm.hu) közzétett szolgáltatáscsomagok kiválasztásával és 
megrendelésével veheti igénybe a szolgáltatást és az azokhoz tartozó egyes funkciókat. 

Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalmáról a Weboldalon található részletes tájékoztatás. 

Az SLM System Rendszer előfizetői szolgáltatáscsomag kínálata és díjai: 

Basic Gold 

Alapfunkciók + 

könyvelés 

Alapfunkciók 

+ Könyvelés 

Pénzforgalmi 

szolgáltatások (Bankolás 

funkció) 

9 900 Ft/hó 19 900 Ft/hó 

nettó havidíj, 1 cégre, 2 

felhasználói fiókra, havi 

150 db bizonylat 

ingyenes*, felette + 12 Ft 

/bizonylat 

havidíj, 1 cégre, 2 felhasználói 

fiókra, havi 150 bizonylat 

ingyenes*, felette + 12 Ft 

/bizonylat 

 
* A rendszer a havi 150 db-os ingyenes bizonylat limitet a beiktatott számlák darabszámára nézi, nem pedig az oldalszámára. Az 

ingyenes bizonylatszám limit az előfizetéshez kapcsolódik; azaz ha az előfizetéshez pl. 3 cég tartozik, és mindegyikben keletkezik 

havi 80 (új) számla, akkor az havi szinten 240 darab (új) bizonylatszám az adott előfizetés kapcsán. Ebből a havi elszámoláskor 

lejön az alap 150 (amit eleve tartalmaz a csomagdíj) és csak a fennmaradó 90 db kerül kiszámlázásra a havi díj mellé. 

 
További felmerülő díjak: 

• További cégek díja: 5 990 Ft/hó 
 

• További felhasználók díja: 1 590 Ft/hó/felhasználó 
 

• Bevezetés (oktatás) díja: 319 900 Ft (opcionális)  
 

• Bevezetési csomagon túli extra betanítás díja: nettó 39 900 Ft/óra (Bevezetési csomag tartalmáról és 
díjáról kérjük, egyeztessen közvetlenül tanácsadó kollégánkkal.) 
 

• Minden további, Megbízó szerződése alá bevont cég bevezetési díja: nettó 39 900 Ft/cég 
 

• egyedi fejlesztői, migrációs feladatok elvégzésének díja: nettó 39 900 Ft/óra 
 

• szolgáltatás újraindításának költsége (kizárólag szerződés megszűnését követő 3 hónapon belül): nettó 
132 000 Ft/alkalom 
 

• fizetési felszólítás kiküldésének költsége: nettó 6 000 Ft/felszólítás 
 

• behajtási költségátalány: nettó 16 400 Ft/számla 
 

• levelezési díj felszólításhoz, behajtáshoz kapcsolódóan: nettó 1 160 Ft/levél+ Magyar Posta Díjszabása 
szerinti mindenkori díjak 
 

• szerződés megszűnését követő 3 hónapon belüli adatszolgáltatás díja az Ügyfélnek a Szolgáltató által 
feldolgozott és az SLM System rendszerből lekérdezhető adataiból elektronikusan, a Szolgáltató által 
meghatározott formátumban: nettó 319 000 Ft/Ügyfél 
 

• egyedi fejlesztési igények és egyéb díjak: egyedi megállapodások alapján 

 
A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 
Felek a fentieket elfogadják és megértették.  Jelen melléklet az Általános Szerződési Feltételek c. 
dokumentum elválaszthatatlan részét képezi. 
 
Érvényes: 2022. október 01-től. (A feltüntetett díjak visszavonásig, vagy módosulásig érvényesek.) 


