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Az Outletek informatikai támogatására az alábbi ajánlatot adjuk partnereink felé. 

 

Ajánlatunk 3 csomagot tartalmaz, amelyek közül partnereink szabadon választhatnak: 

1.1.1.1.    Outlet mini csomag tartalma:Outlet mini csomag tartalma:Outlet mini csomag tartalma:Outlet mini csomag tartalma:    

a. ADSL kapcsolat (Outlet saját szolgáltatás előfizetéssel) 

b. PorscheNet.Office-I 

c. DealerPages + 1 db új Domain-név 

A csomag nem tartalmazza a VU2 elérést, azaz szerződések elektronikus továbbítása, autók 
foglalása ezzel a megoldással nem működik. 

2.2.2.2.    Outlet medium csomag tartalma:Outlet medium csomag tartalma:Outlet medium csomag tartalma:Outlet medium csomag tartalma:    

a. PorscheNet.Business kapcsolat (512 kbps) 

b. Dealer Pages + 1 db új Domain-név 

c. Az Outlet telephely CROSS közvetítőkénti beállítása a főkereskedő adatbázisában 

d. VU2 – értékesítés támogatási rendszer 

A csomag tartalmazza a szerződések elektronikus továbbítását a főkereskedő CROSS rendszerébe. 
A számlázás és a statisztikák készítése a fő kereskedés telephelyén történik. 

A csomag nem tartalmazza az Outlet közvetlen CROSS hozzáférését.  

3.3.3.3.    Outlet Outlet Outlet Outlet maximummaximummaximummaximum csomag tartalma: csomag tartalma: csomag tartalma: csomag tartalma:    

a. PorscheNet.Business kapcsolat (512 kbps) 

b. Dealer Pages + 1 db új Domain-név 

c. Az Outlet telephely CROSS közvetítőkénti beállítása a főkereskedő adatbázisában 

d. CROSS hozzáférés az Outlet telephelyen 

e. VU2 – értékesítés támogatási rendszer 

A csomag tartalmazza a szerződések elektronikus továbbítását és feldolgozását a fő kereskedő 
CROSS rendszerébe, biztosítja a számlázás lehetőségét és a megfelelő statisztikai lekérdezéseket az 
Outlet telephelyen is, de kizárólag a fő kereskedés új autós moduljából. Saját CROSS adatbázist az 
Outlet részére nem áll módunk biztosítani. 
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Outlet Informatikai csomag díjtételeiOutlet Informatikai csomag díjtételeiOutlet Informatikai csomag díjtételeiOutlet Informatikai csomag díjtételei    

        
Outlet mini Outlet mini Outlet mini Outlet mini 
Invitel ADSL Invitel ADSL Invitel ADSL Invitel ADSL 

eseténeseténeseténesetén    

OutleOutleOutleOutlet mini t mini t mini t mini 
nem Invitel nem Invitel nem Invitel nem Invitel 

ADSL eseténADSL eseténADSL eseténADSL esetén    
Outlet mediumOutlet mediumOutlet mediumOutlet medium    Outlet maximumOutlet maximumOutlet maximumOutlet maximum    

PorscheNet.Business 512 kbps 
100 km alatt 

- - 79 000 Ft - 79 000 Ft - 

PorscheNet.Business 512 kbps 
100 km felett 

- - - 91 000 Ft - 91 000 Ft 

PorscheNet.Office-I (max. 10 
felh.) 
  - Invitel ADSL esetén 

23 000 Ft - - - - - 

PorscheNet.Office-I (max. 10 
felh.) 
  - Nem Invitel ADSL esetén 

- 28 000 Ft - - - - 

Dealer Pages+ 1 Domain-név 5 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 

CROSS, közvetítö - - 25 000 Ft 25 000 Ft 25 000 Ft 25 000 Ft 

CROSS hozzáférés az outlet 
telephelyén, licenszenként,  
rendelhető: min. 5 licensz 

- - - - 10 000 Ft 10 000 Ft 

VU2 - - 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

 
 

A díjak havidíjként értendők. 
A VU2 és a CROSS bevezetése külön árajánlat alapján történik. 
A feltüntetett árak az általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazzák.  
 
 
A bevezetés feltételrendszerA bevezetés feltételrendszerA bevezetés feltételrendszerA bevezetés feltételrendszereeee::::    
 
- A mindenkori márkavezetés meghatározza az Outlet partnerszámát, illetve működési feltételeit 

(kiszállítás, foglalási darabszám stb.) 
-  A Porsche Hungaria Informatika divíziójához beérkezik a megrendelő. 
- A Porsche Hungaria Informatika divíziója minden esetben a főkereskedővel köt szerződést és a 

főkereskedés nevére állítja ki a szolgáltatás díját tartalmazó számlát. 
- A főkereskedés KIP szerződés mellékletének módosítása aláírva Porsche Hungaria Informatika 

divíziójához beérkezik. 
-  CROSS hozzáférést kizárólag a fő kereskedés új autós moduljához biztosítunk. 
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-  A szolgáltatást a Porsche Hungaria Kft. Informatikai Divíziója addig biztosítja, míg a fő kereskedés 
márkakereskedői szerződése a Porsche Hungaria Kft.-vel él. Annak felmondása esetén a szolgáltatást az 
Informatikai Divízió megszünteti.  

 
 Budapest, 2008. április 21. 
 
 
 
 
  Ürmössy Attila 
 


