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  Nové Money S3  
Najrozšírenejší ekonomický systém v Slovenskej a Českej republike pre spracovanie kompletnej ekonomickej agendy 

firmy. 

 

Money S3 sa predáva formou kompletov, ktoré sa líšia kombináciou obsiahnutých modulov (Jednoduché účtovníctvo, 

Podvojné účtovníctvo, Skladové hospodárstvo, Mzdy). Každý komplet vždy obsahuje Fakturáciu, Banku, Pokladnicu, 

Adresár so základnými CRM funkciami, Money S3 Kasa Standard, Home banking, Knihu jázd a Editor formulárov. 

V každom komplete s Podvojným účtovníctvom je zdarma modul Jednoduché účtovníctvo. 

V module Sklad je obsiahnutý aj modul Objednávky a Ponuky. 
 

V Money S3 nie ste obmedzovaní množstvom zadávaných dokladov, bánk, pokladníc alebo skladov. Komplety Money 

S3 Vám umožňujú spracovanie ekonomickej agendy pre neobmedzený počet firiem (okrem cenovo zvýhodnenej verzie 

Lite) 
 

Komplet 
Účtovníctvo Sklad Mzdy 

Cena 
JÚ PÚ typ B 25 zamest. 

Nové Money S3 Mini √    99 € 

Nové Money S3 Sklad   √  219 € 

Nové Money S3 Business √  √ √ 299 € 

Nové Money S3 Office √ √  √ 399 € 

Nové Money S3 Professional √ √ √ √ 489 € 

 

Cenovo zvýhodnená verzia s limitovaným počtom záznamov 

Nové Money S3 Lite √ √ √ √ 149 € 

 
Verziu LITE sme navrhli pre potreby malých, alebo začínajúcich firiem. Funkcionalita verzie LITE  sa vyrovná balíku Professional a 

kapacitne postačuje pre 3 000 záznamov v účtovnom denníku, 2 000 skladových pohybov a 40 výplat ročne. V tejto verzii je možné 

účtovať len jednu firmu a jeden sklad. Táto kapacita ju predurčuje ako najvhodnejší balík pre zákazníkov, ktorý už v začiatkoch 

podnikaní požadujú kvalitný softvér, ale za čo najnižšiu cenu. Ušetrené prostriedky môžu na začiatku podnikania investovať do ďalších 

potrebných vecí. Verzia LITE je kedykoľvek rozšíriteľná iba za rozdiel v cene na ľubovoľný iný kompletný balík Money S3 a z tohto 

dôvodu jej kúpa rozhodne nemôže byť zlým rozhodnutím. Money S3 LITE to je kompletný ekonomický systém iba za 149 eur. 

 

 Nové Money S3 pre začínajúce firmy alebo spoločnosti, ktoré menia účtovný systém  

Začínajúcim firmám (do 6 mesiacov od vzniku spoločnosti, prípadne do 6 mesiacov od registrácie firmy ako platiteľa DPH) 

a spoločnostiam, ktoré menia účtovný systém poskytujeme zľavu 20 % na nákup ľubovoľného kompletu Money S3 . 

 

 Nové Money S3 pre účtovníkov a účtovné firmy
  

Firmám, ktoré vedú účtovníctvo na zákazku poskytujeme zľavu 30 % pre nákup kompletov Office alebo 
Professional. Pre uznanie zľavy je potrebné doložiť kópiu živnostenského listu na poskytovanie účtovných služieb. 

 

 Nové Money S3 pre daňových poradcov a audítorov  

Daňovým poradcom ponúkame zľavu až vo výške 50 % na komplety Office alebo Professional. Pre uznanie zľavy je 

potrebné doložiť kópiu osvedčenia daňového poradcu. 

 Nové Money S3 pre neziskové organizácie  

Pre podporu rozvoja spracovávania účtovných agend na PC v neziskovom sektore ponúkame neziskovým organizáciám 

zľavu 50 % pre nákup kompletov Lite, Office alebo Professional. Určené pre neziskové organizácie, ktoré robia výkazy 

Súvaha Uč NUJ 1-01 a Výkaz ziskov a strát Uč NUJ 2-01. 

 Nové Money S3 pre školy a vzdelávacie organizácie  

Špeciálne pre školy máme v ponuke zvýhodnený komplet určený pre vyučovanie a účtovanie škôl. Obsahuje všetky 

dodávané moduly. EDU verzia je poskytovaná na základe objednávky školského zariadenia, spadajúceho pod rezort 

Ministerstva školstva. Zľava 90 % sa vzťahuje iba na komplet Professional ! Licencia je platná pre neobmedzený počet 

PC v LAN školy. 

Hore uvedené zľavy sú poskytované na zakúpenie nového kompletu Money S3. Ďalšie licencie, rozšírenia, Aktualizácie 

a služby sú účtované v štandardných cenníkových cenách. Zľavy sa neposkytujú v prípade prechodu na iný komplet 

Money S3. 
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 Nové Money S3 - ďalšie licencie  

Jednu licenciu Money S3 je možné inštalovať a spúšťať iba na jednom PC. K základnému kompletu Money S3 je však 

možné dokupovať ďalšie licencie, ktoré umožňujú prácu v Money S3 pre viacej používateľov súčasne. Money S3 je 

možné spúšťať na toľkých PC, pre koľko je zakúpená licencia. 

V objednávke prosím špecifikujte, či chcete licenciu lokálnu alebo sieťovú. 

 
 

 Cena 

Nové Money S3 Lite - ďalšia licencia - sieťová / lokálna 69 € 

Nové Money S3 Mini - ďalšia licencia - sieťová / lokálna 69 € 

Nové Money S3 Sklad - ďalšia licencia - sieťová / lokálna 69 € 

Nové Money S3 Business - ďalšia licencia - sieťová / lokálna 99 € 

Nové Money S3 Office - ďalšia licencia - sieťová / lokálna 99 € 

Nové Money S3 Professional - ďalšia licencia - sieťová / lokálna 99 € 

 
 

Nové Money S3 - rozšírenia 

                  Cena 

Nové Money S3 - S3 Automatic 110 € 

Nové Money S3 - Periodická fakturácia 110 € 

Nové Money S3 - Import dokladov z Excelu 80 € 

Nové Money S3 - Kniha jázd a Cestovné náhrady - 1 vozidlo 80 € 

Nové Money S3 - Kniha jázd a Cestovné náhrady - 3 vozidlá 120 € 

Nové Money S3 - Kniha jázd a Cestovné náhrady - 20 vozidiel 200 € 

Nové Money S3 - Kniha jázd a Cestovné náhrady - neobmedzený počet vozidiel 360 € 

Nové Money S3 - Účtovná centrála 100 € 

Nové Money S3 - Účtovný klient 50 € 

Nové Money S3 - Účtovné analýzy 100 € 

Nové Money S3 - Skladové analýzy 145 € 

Nové Money S3 - Servis a opravy 165 € 

Nové Money S3 - E-shop konektor 195 € 

Nové Money S3 - XML Data Exchange 200 € 

Nové Money S3 - Editácia zahraničných sadzieb DPH 40 € 

Nové Money S3 - Rozšírenie miezd z 25 na 50 zamestnancov 200 € 

Nové Money S3 - Rozšírenie miezd z 50 na neobmedzený počet zamestnancov 300 € 

Nové Money S3 - Rozšírenie miezd z 25 na neobmedzený počet zamestnancov 500 € 

Nové Money S3 - Rozšírenie o modul sklad A 200 € 

Nové Money S3 - Kasa Professional 99 € 

Manipulačný poplatok (preregistrácia / zmena licencie apod.) 17 € 

 

 Licencie pre komunikáciu online registračnej pokladnice s novým Money S3  

v objednávke je vždy nutné zadať licenčné číslo Money S3 a sériové číslo zariadenia a CHDU/fiskálnej 

pamäte, pre ktorú je licencia platná. 
 

Nové Money S3 - licencia pre komunikáciu s ELCOM Euro 79 € 

Nové Money S3 - licencia pre komunikáciu s FiskalPRO 79 € 

Nové Money S3 - licencia pre komunikáciu s Diebold Nixdorf 79 € 
 


