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Ceník produktů

Ceník produktů

NutriPro EXPERT

Ceny produktu NutriPro EXPERT sestávají z ceny za pořízení licence a od počátku druhého roku
užívání je účtován roční udržovací poplatek za technickou podporu.
Technická podpora zahrnuje:
• aktualizace programu (minimálně 1 x ročně)
• aktualizace databáze (minimálně 2 x ročně)
• 15 min konzultací zdarma v každém kalendářním měsíci
• bezplatné užívání webové aplikace NutriData Free pro libovolný počet klientů.
Všechny tyto služby jsou první rok poskytovány v rámci pořizovací ceny programu.
Cena pořízení v Kč
Roční podpora v Kč**
za 1 licenci
za 1 licenci za 1 licenci
bez DPH s DPH
bez DPH s DPH
bez DPH
bez DPH
měsíčně
1
11999 14519
2999
3629
11999
2999
250
2
17999 21779
4499
5444
8999
2250
188
3-4
23999 29039
5799
7017
5999
1450
121
5-7
35999 43559
8499 10284
5143
1214
101
8-10
47999 58079
10999
13309
4799
1100
92
11-15
59999 72599
13999 16939
3999
933
78
16-20
71999 87119
16499 19964
3599
825
69
více než 20
individuální cena

Max. instalací*

*Jednou instalací je myšlena instalace na jeden počítač. Multilicence umožňuje i síťové zpracování.
Multilicence však lze pořizovat pouze v rámci jednoho subjektu (IČ) a všechny budou označeny jeho
názvem. Množstevní slevy pro nákup více licencí pro různé subjekty se řeší individuálně.
**Zákazník se může po uplynutí prvního roku používání programu rozhodnout, zda poplatek za
podporu zaplatí, či nikoliv. Pokud se rozhodne udržovací poplatky neplatit, zaniká mu tím nárok na
technickou podporu (program ani databáze nebudou dále aktualizovány, není nárok na bezplatné
konzultace a nelze využívat NutriData), a po dvou letech od ukončení podpory zcela vyprší platnost
licence a program pak přestane být funkční. Není možné využít režimu občasného placení technické
podpory např. každý druhý rok. Jakmile přestanou být hrazeny poplatky za aktualizaci, program
přechází do režimu bez aktualizací a po dvou letech nebo dříve je nutno v případě zájmu zakoupit
zcela novou licenci programu v plné pořizovací ceně (nebo variantu START).
Při platbě technické podpory získává uživatel ke každé instalaci: 5 licencí NutriData Premium Contact
(6 měsíců) a 5 licencí NutriData Premium Contact (12 měsíců) v celkové hodnotě 8 335,- Kč vč. DPH.
Pro vysoké školy a vzdělávací instituce možnost dohody individuální ceny podle počtu zakoupených
licencí.
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NutriPro EXPERT – Síťová verze

Ceny produktu NutriPro EXPERT sestávají z ceny za pořízení licence a od počátku druhého roku
užívání je účtován roční udržovací poplatek za technickou podporu.
Technická podpora zahrnuje:
• aktualizace programu (minimálně 1 x ročně)
• aktualizace databáze (minimálně 2 x ročně)
• 15 min konzultací zdarma v každém kalendářním měsíci
• bezplatné užívání webové aplikace NutriData Free pro libovolný počet klientů.
Všechny tyto služby jsou první rok poskytovány v rámci pořizovací ceny programu.
Cena pořízení v Kč
Roční podpora v Kč**
Max. instalací*
za 1 licenci
za 1 licenci za 1 licenci
bez DPH s DPH
bez DPH s DPH
bez DPH
bez DPH
měsíčně
2
26999 32669
6749
8166
13499
3375
281
3-4
35999 43559
8249
9981
8999
2062
172
5-7
53999 65339
12749 15426
7714
1821
152
8-10
71999 87119
16499
19964
7199
1650
137
11-15
89999 108899
20999 25409
6000
1400
117
16-20
107999 130679
24749 29946
5400
1237
103
více než 20
individuální cena

*Jednou instalací je myšlena instalace na jeden počítač. Multilicence umožňuje i síťové zpracování.
Multilicence však lze pořizovat pouze v rámci jednoho subjektu (IČ) a všechny budou označeny jeho
názvem. Množstevní slevy pro nákup více licencí pro různé subjekty se řeší individuálně.
**Zákazník se může po uplynutí prvního roku používání programu rozhodnout, zda poplatek za
podporu zaplatí, či nikoliv. Pokud se rozhodne udržovací poplatky neplatit, zaniká mu tím nárok na
technickou podporu (program ani databáze nebudou dále aktualizovány, není nárok na bezplatné
konzultace a nelze využívat NutriData), a po dvou letech od ukončení podpory zcela vyprší platnost
licence a program pak přestane být funkční. Není možné využít režimu občasného placení technické
podpory např. každý druhý rok. Jakmile přestanou být hrazeny poplatky za aktualizaci, program
přechází do režimu bez aktualizací a po dvou letech nebo dříve je nutno v případě zájmu zakoupit
zcela novou licenci programu v plné pořizovací ceně (nebo variantu START).
Při platbě technické podpory získává uživatel ke každé instalaci: 5 licencí NutriData Premium Contact
(6 měsíců) a 5 licencí NutriData Premium Contact (12 měsíců) v celkové hodnotě 8 335,- Kč vč. DPH.
Pro používání síťové verze je nutné mít vlastní server, na kterém poběží databáze NutriPro, která je
společná pro všechny počítače. Minimální požadavky na server jsou: Virtuální Server, 2 jádra CPU,
4GB RAM, Windows 10 Pro nebo Windows Server (nejlevnější verze). SW: SQL Server Express 2017
(zdarma) s předdefinovaným účtem pro připojení uživatelů NP Expert. Zálohování: v režii zákazníka.
V případě, že jste již dříve koupili software NutriPro EXPERT, je možné tuto verzi upgradovat na verzi
NutriPro EXPERT Síťová verze a doplatek za pořízení Síťové verze bude účtován jako rozdíl mezi
pořizovací cenou Síťové verze a pořizovací cenou NutriPro EXPERT, za kterou jste pravidelně platili
roční podporu. Nová cena roční podpory síťové verze bude účtována opět až v druhém roce
používání Síťové verze.
Síťovou verzi NutriPro EXPERT objednávejte přímo na emailu prodej@nutripro.cz.
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NutriPro START

Zkušební verze NutriPro START je nabízena formou tříměsíčního pronájmu aplikace, funkčnost je
shodná s NutriPro EXPERT s předplacenou technickou podporou. Podmínkou využití této varianty je
aktivní připojení k internetu. Po uplynutí pronájmu je možno opakovaně předplatit verzi START pro
období dalších 3 měsíců. Od počátku 5. opakovaného objednání verze START je účtován roční
udržovací poplatek za technickou podporu ve stejné výši jako za 1 licenci verze NutriPro
EXPERT, tedy 2999 Kč bez DPH.

Počet
licencí*

Doba pronájmu**
1
3 měsíce

Cena bez DPH
1399

Cena s DPH
1693

*Na pronájem nejsou poskytovány žádné množstevní slevy
**V případě, že se zákazník rozhodne v průběhu pronájmu NutriPro START přejít na NutriPro EXPERT,
bude mu cena pronájmu odečtena od pořizovací ceny NutriPro EXPERT (a platnost licence NutriPro
EXPERT bude v takovém případě počítána od začátku využívání verze START)

NutriPro WELLNESS

Ceny produktu NutriPro Wellness sestávají z ceny za pořízení licence a od počátku druhého roku
používání je účtován roční udržovací poplatek za technickou podporu. Technická podpora
zahrnuje aktualizace programu (minimálně 1 x ročně) i databáze (minimálně 2 x ročně). Dále je v
rámci podpory možno využít 15 min konzultací zdarma v každém kalendářním měsíci. Podpora
zahrnuje rovněž možnost bezplatného užívání programu NutriData pro libovolný počet klientů.
Všechny tyto služby jsou první rok zdarma v rámci pořizovací ceny programu.
Max. instalací*
1

Cena pořízení v Kč
bez DPH
s DPH
6990
8458

Roční podpora v Kč**
bez DPH
s DPH
1949
2419

*Na pronájem nejsou poskytovány žádné množstevní slevy
**Zákazník se může po uplynutí prvního roku používání programu rozhodnout, zda poplatek za
podporu zaplatí, či nikoliv. Pokud se rozhodne udržovací poplatky neplatit, zaniká mu tím nárok na
technickou podporu (program ani databáze nebudou dále aktualizovány, není nárok na bezplatné
konzultace a nelze využívat NutriData), a po dvou letech od ukončení podpory zcela vyprší platnost
licence a program pak přestane být funkční. Není možné využít režimu občasného placení technické
podpory např. každý druhý rok. Jakmile přestanou být hrazeny poplatky za aktualizaci, program
přechází do režimu bez aktualizací a po dvou letech nebo dříve je nutno v případě zájmu zakoupit
zcela novou licenci programu v plné pořizovací ceně (nebo variantu START).
Při platbě technické podpory získává uživatel ke každé instalaci: 3 licence NutriData Premium Contact
(6 měsíců) a 3 licence NutriData Premium Contact (12 měsíců) v celkové hodnotě 5 001,- Kč vč. DPH.
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NutriPro GASTRO

Ceny produktu NutriPro Gastro sestávají z ceny za pořízení licence a od počátku druhého roku
používání je účtován roční udržovací poplatek za technickou podporu. Technická podpora
zahrnuje aktualizace programu (minimálně 1 x ročně) i databáze (minimálně 2 x ročně). Dále je v
rámci podpory možno využít 15 min konzultací zdarma v každém kalendářním měsíci. Podpora
zahrnuje rovněž možnost bezplatného užívání programu NutriData pro libovolný počet klientů.
Všechny tyto služby jsou první rok zdarma v rámci pořizovací ceny programu.

Max. instalací*
1

Cena pořízení v Kč
bez DPH
s DPH
3690
4465

Roční podpora v Kč**
bez DPH
s DPH
1049
1269

*Na pronájem nejsou poskytovány žádné množstevní slevy
**Zákazník se může po uplynutí prvního roku používání programu rozhodnout, zda poplatek za
podporu zaplatí, či nikoliv. Pokud se rozhodne udržovací poplatky neplatit, zaniká mu tím nárok na
technickou podporu (program ani databáze nebudou dále aktualizovány, není nárok na bezplatné
konzultace a nelze využívat NutriData), a po dvou letech od ukončení podpory zcela vyprší platnost
licence a program pak přestane být funkční. Není možné využít režimu občasného placení technické
podpory např. každý druhý rok. Jakmile přestanou být hrazeny poplatky za aktualizaci, program
přechází do režimu bez aktualizací a po dvou letech nebo dříve je nutno v případě zájmu zakoupit
zcela novou licenci programu v plné pořizovací ceně (nebo variantu START).
Při platbě technické podpory získává uživatel ke každé instalaci: 2 licence NutriData Premium Contact
(6 měsíců) a 2 licence NutriData Premium Contact (12 měsíců) v celkové hodnotě 3 334,- Kč vč. DPH.

NutriPro Lite

Ceny produktu NutriPro Lite sestávají z ceny za pořízení licence a od počátku druhého roku používání
je účtován roční udržovací poplatek za technickou podporu. Technická podpora zahrnuje aktualizace
programu (minimálně 1 x ročně) i databáze (minimálně 2 x ročně). Všechny tyto služby jsou první rok
zdarma v rámci pořizovací ceny programu.

Max. instalací*
1

Cena pořízení v Kč
bez DPH
s DPH
1890
2287

Roční podpora v Kč**
bez DPH
s DPH
469
567

*Na pronájem nejsou poskytovány žádné množstevní slevy
**Zákazník se může po uplynutí prvního roku používání programu rozhodnout, zda poplatek za
podporu zaplatí, či nikoliv. Pokud se rozhodne udržovací poplatky neplatit, zaniká mu tím nárok na
technickou podporu (program ani databáze nebudou dále aktualizovány, není nárok na bezplatné
konzultace a nelze využívat NutriData), a po dvou letech od ukončení podpory zcela vyprší platnost
licence a program pak přestane být funkční. Není možné využít režimu občasného placení technické
podpory např. každý druhý rok. Jakmile přestanou být hrazeny poplatky za aktualizaci, program
přechází do režimu bez aktualizací a po dvou letech nebo dříve je nutno v případě zájmu zakoupit
zcela novou licenci programu v plné pořizovací ceně (nebo variantu START).
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NUTRIDATA.cz

Základní verze NutriData jsou ZDARMA pro libovolný počet klientů.

Registrovaný vstup a tím pádem možnost přenosu zadaných vyhodnocení do NutriPro je zdarma pro
uživatele, kteří mají zakoupen jeden z následujících produktů:
• NutriPro START
o po celou dobu placení pronájmu
• NutriPro EXPERT, EXPERT – Síťová verze, WELLNESS, GASTRO
o první rok zdarma v rámci pořizovací ceny
o další roky zdarma v rámci uhrazené technické podpory

NutriData PREMIUM a PREMIUM KONTAKT

Verze NutriData PREMIUM nabízí nad rámec základní verze NutriData některé zajímavé funkce. Mezi
tyto funkce patří například možnost sledování trendu hmotnosti a bilance energie, neomezená
historie jídelníčků, podrobnější analýza, zobrazení výměnných jednotek, navíc některé nutrienty.
Verze NutriData PREMIUM KONTAKT nabízí nad rámec verze NutriData PREMIUM možnost přijímat
od terapeuta zaslané zprávy přímo do webové aplikace NutriData, nebo možnost nechat si
terapeutem nastavit přímo na míru doporučené denní dávky nutrientů.
Cena pořízení v Kč
bez DPH
s DPH
206
249
578
699

Verze, doba licence
NutriData PREMIUM, 3 - měsíční verze
NutriData PREMIUM, roční verze
NutriData PREMIUM KONTAKT, 6 - měsíční verze
NutriData PREMIUM KONTAKT, roční verze

578
800

699
968

NutriPro EXCLUSIVE

Balík služeb NutriPro EXCLUSIVE je určen pro zákazníky, kteří chtějí k produktům NutriPro dostat
maximální podporu.
Zahrnuje následující položky:
• úvodní instalaci u klienta
• osobní zaškolení uživatele v rozsahu dvou hodin
• rozšířenou bezplatnou měsíční konzultaci na 30 minut
Podporu NutriPro EXCLUSIVE lze zakoupit k verzím NutriPro EXPERT a NutriPro WELLNESS. Pokud je
objednána multilicence, v ceně balíčku EXCLUSIVE je vzorová instalace na jeden počítač a
školení pro libovolný počet uživatelů.

Služba
Jednotka
Balíček služeb EXCLUSIVE
ks

Cena bez DPH Cena s DPH
9900
11979
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Ceník služeb
Popis služby
Telefonická konzultace*
Konzultace se vzdáleným připojením
Instalace a zaškolení u zákazníka
Školení NutriPro EXPERT**
Doprava v ČR
Doprava Brno-město

Ceník služeb

Jednotka
hod.
hod.
hod.
osoba
km
paušál

Cena bez DPH
700
700
900
1900
12
350

Cena s DPH
847
847
1089
2299
14,52
424

* Prvních 15 min. konzultace mají zákazníci každý kalendářní měsíc zdarma - první rok v rámci
pořizovací ceny a další roky v rámci pravidelné roční platby za podporu a aktualizaci (uživatelé
NutriPro START po celou dobu pronájmu). Poté je vždy účtována každá započatá půlhodina
konzultací. Volné minuty lze uplatnit pouze v rámci první konzultace v měsíci, nelze tedy provést
zdarma např. 15 minutových telefonátů. Zákazníci, kteří se rozhodnou neplatit po prvním roce
užívání roční poplatky za podporu, mají podporu fakturovánu od začátku v plné výši, tedy je jim
účtována min. 0,5 hod za každou konzultaci.
**Školení NutriPro Expert je tříhodinové standardní školení v ovládání programu, které může
proběhnout buď v prostorách firmy, nebo u zákazníka. V případě školení u zákazníka je nutno k ceně
školení připočítat dopravné. Součástí ceny školení je tištěná dokumentace k programu. Cena školení
je za osobu.

Ceník služeb pro individuální požadavky na úpravu programu/ instalátoru
Popis služby
Vytvoření instalátoru na míru
Konzultace se vzdáleným připojením

Jednotka Cena bez DPH
hod.
700
hod.
700

Cena s DPH
847
847

Vytvoření offline instalátoru dle požadavků a specifikace odběratele, s možností podpory
instalace vzdálenou správou a telefonem – cena bude stanovena po dodání požadavků.
U nestandardních instalací na míru nemůžeme zaručit, že aplikace NutriPro EXPERT bude
pracovat zcela bez závad a všechny její součásti budou plně funkční. V mnoha případech totiž
nemůžeme znát všechna nastavení a zabezpečení zejména u instalací do serverových systémů, které
mají nastavenu určitou míru zabezpečení. Program NutriPro pro plnou funkčnost všech jeho součástí
vyžaduje přístup k internetu, aby bylo možné program a jeho databázi potravin aktualizovat.
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