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Περιγραφή 
προγραμμάτων :

Βασικό 
σχεδιαστικό

Μοντέλο, 
Ισουψείς, 
Χωματισμοί

Οδοί
Κτηματο- 
γράφηση

Σχεδιαστικό 
Πράξης 

Εφαρμογής

Αντικατάσταση 
κλειδιού

Κωδικοί : BSP MIX ODO KTA SPE KLD

Τιμές για εξόφληση εντός 60  ημερών
1η θέση 864 517 754 347 473 2955 200
2η θέση 821 491 716 330 449 2807 200
3η...θέση 778 465 679 312 426 2660 200
Κάθε Ανανέωση 
έκδοσης (*) 86 52 75 35 47 295

250
600

Τιμές για προεξόφληση
1η θέση 605 362 528 243 331 2069 140
2η θέση 575 344 501 231 314 1965 140
3η...θέση 545 326 475 218 298 1862 140
Κάθε Ανανέωση 
έκδοσης (*) 60 36 53 25 33 207

150
300

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον εκάστοτε Φ.Π.Α.
Οι εφαρμογές BSP και ODO διατίθενται είτε ως αυτόνομες είτε σε συνδυασμό με άλλες.
Η εφαρμογή MIX διατίθεται είτε με την BSP είτε με την ODO.
Η εφαρμογή KTA διατίθεται είτε με την BSP είτε με την SPE.
Η εφαρμογή SPE διατίθεται απαραίτητα με την KTA.

Η 4η θέση εργασίας και κάθε επόμενη χρεώνεται με την τιμή της 3ης θέσης.

Η απώλεια του κλειδιού είναι απώλεια του προγράμματος και ισοδυναμεί με την αγορά νέας θέσης εργασίας

Σύνολα

Δ ι ε υ κ ρ ι ν ί σ ε ι ς

Τιμές προγραμμάτων GGCAD έτους 2023

Ως 2η , 3η ή επόμενη θέση εργασίας εννοούμε την ταυτόχρονη χρήση των προγραμμάτων, σε περισσότερους του ενός 
υπολογιστές, στον ίδιο χώρο ή στο πεδίο, από τον νόμιμο κάτοχο των προγραμμάτων και τους εργαζόμενους σε 
αυτόν.

Ε λ ά χ ι σ τ η   χ ρ έ ω σ η

Ε λ ά χ ι σ τ η   χ ρ έ ω σ η

Εκδοση 24.2

Μέγιστο κόστος ανανέωσης ανά θέση εργασίας ανεξαρτήτως εκδόσεων και περιεχομένου

Μέγιστο κόστος ανανέωσης ανά θέση εργασίας ανεξαρτήτως εκδόσεων και περιεχομένου

Το κόστος της αντικατάστασης κλειδιού προστίθεται στο κόστος των ανανεώσεων που εκρεμούν μέχρι την τρέχουσα 
έκδοση

Στις τιμές περιλαμβάνεται το πρόγραμμα, συσκευή προστασίας, οδηγίες εγκατάστασης, εγχειρίδιο χρήσης σε 
ηλεκτρονική μορφή και τηλε-υποστήριξη.

(*)    Η ανανέωση αφορά την αγορά της τελευταίας έκδοσης των προγραμμάτων.

Οι εκδόσεις πριν από την 24.0 κυκλοφορούσαν κάθε άνοιξη μετά από έλεγχο και προσαρμογές σε AutoCAD και 
GstarCAD. Οι επόμενες εκδόσεις θα διαρκούν περισσότερα έτη.

Εκπαίδευση παρέχεται από τους κατάλληλους αντιπροσώπους μετά από συμφωνηθείσα τιμή μαζί τους.

Οι τιμές ανανέωσης ισχύουν για κάθε θέση εργασίας και έκδοση χωριστά μέχρι την τρέχουσα.

Η αντικατάσταση κλειδιού γίνεται αφού επιστραφεί το παλαιό


