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Gyakran ismételt kérdések 
 Prémium termékek –110.000 Ft árelőnnyel 

- Mettől meddig tart a Sikerre Programozva (Prémium termékek 110.000 Ft árelőnnyel) akció? 

Az akció 2017. November 20-tól – 2017. December 20-ig, illetve az akcióban kínált Google 

kuponok és Kulcs-Akadémia VIP belépők esetén azok készletének erejéig tart. 

 

- Hogyan tudom megvásárolni a kívánt terméket? 

Az akcióban való részvétel feltétele a http://sikerreprogramozva.kulcs-soft.hu/ weboldalon 

található regisztrációs form kitöltése. Az akcióban részt vevő termékek akciós áron történő 

megvásárlása kizárólag kereskedőinken keresztül lehetséges, az alábbi elérhetőségeken: 

Telefon: +36 1 336 5300 

Email: info@kulcs-soft.hu 

 

- Milyen termékek vásárolhatóak meg az akció keretében?  

A Prémium termékekre vonatkozó 110.000 Ft-os árelőny kizárólag az alábbi termékekre 

vonatkozik:  

Kulcs-Ügyvitel Prémium: 

A legfontosabb ügyviteli feladatok - számlázás, raktárkészlet kezelése, házipénztár, 

távnyomtatás, webáruház, mobil riport lekérdező felület, stb. - hatékony kiszolgálása egy 

szoftveren belül! 

 

Kulcs-Számla és Készlet Prémium 

Biztosítja az értékesítés, beszerzés és a kapcsolódó folyamatok naprakész nyilvántartását.  

 

Kulcs-Bér Prémium és Bér Európa 

Megbízható és korszerű bérprogram, ami maximálisan támogatja a bérszámfejtők, 

társadalombiztosítási ügyintézők felelősségteljes munkáját. 

 

Kulcs-Könyvelés Plusz korlátlan céges 

Könnyen kezelhető kettős könyvelő program. 28 éves tapasztalat, több ezer elégedett ügyfél. 

Garantált jogszabályi előírásoknak megfelelő működés. 

 

Könyvelő Csomag vállalati, prémium, integrált 

Ez a könyvelők álma! A szükséges ügyviteli programok együtt, egy csomagban, a legjobb áron! 

 

Ajánlatunk más kedvezményekkel nem vonható össze! A Google Adwords kupon és a VIP 

akadémia belépő limitált. A Kulcs-Soft fenntartja a jogot, hogy csak az akcióban megjelölt 

mennyiségű kupont biztosítja vásárlói részére. További információért forduljon a 

kereskedőinkhez.  

 

- Szeretnék élni az akcióval, de az általam kiválaszott termék nincs a listában. 

Hogyan tudom megvásárolni? 

http://sikerreprogramozva.kulcs-soft.hu/
mailto:info@kulcs-soft.hu
http://www.kulcs-soft.hu/termekek/kulcs-ugyvitel
http://www.kulcs-soft.hu/termekek/szamlazo-keszletkezelo-program
http://www.kulcs-soft.hu/termekek/berprogram-munkaugyi-program
http://www.kulcs-soft.hu/termekek/konyvelo-program
http://www.kulcs-soft.hu/termekek/konyvelo-szoftvercsomagok
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A Prémium 110.000 Ft-os akciónk kizárólag a megjelölt termékekre vonatkozik, további 

programjainkra szóló akciókról tájékozódjon honlapunkon, vagy keresse bátran 

munkatársainkat!  

Telefon: +36 1 336 5300 

Email: info@kulcs-soft.hu 

 

- Milyen elemekből áll az akció? 

Az akció tartalmaz egy 60.000 forint értékű kedvezményt, ami a megjelölt prémium termékek 

listaárából kerül levonásra, egy 30.000 forint értékű Google Adwords kupont, illetve egy 

20.000 forint értékű VIP Kulcs-Akadémia Belépőt.  

 

- Mi az a Google Adwords kupon? 

A Goggle Adwords kupon a Google hirdetési felületén beváltható eszköz, mely kattintás alapú 

szöveges vagy képes hirdetések indítására alkalmas. Ezzel az egyedi hirdetési lehetőséggel a 

megfelelő kulcsszavak, érdeklődési területek és célcsoport beállítását követően könnyebben 

találhat új ügyfelekre vagy vásárlókra, bármilyen területen is tevékenykedik. A kuponkód 

felhasználásával Ön megduplázhatja AdWords költését, maximum 30.000 Ft értékig, 

amennyiben 20 napnál nem régebbi fiókban használja azt fel. Ügyfelenként egy promóciós 

jóváírás lehetséges. 

 

- Mi az a Kulcs-Akadémia? 

A Kulcs-Soft saját szervezésű szakmai konferenciája, ahol magasan képzett, országosan 

elismert előadók tartanak prezentációkat a 2018-as változásokról, innovatív megoldásokról az 

ügyvitel, bérszámfejtés és a könyvelés területén. Egész napos program, melyben benne van az 

étel-ital fogyasztás, a VIP jeggyel rendelkezők pedig extra meglepetésekre és kiemelt 

figyelemre számíthatnak. A VIP belépő 2018. március 31-ig használható fel a Kulcs-Soft által 

meghirdetett bármelyik Akadémia programjára, egyszeri alkalommal.  

 

- Egyszerre hány termékre vonatkozik az ajánlat? 

Egy ügyfelünk akár több szoftvert is vásárolhat, a 110.000 Ft-nyi árelőny mindegyik 

megvásárolt szoftherhez jár. Ugyanakkor ajánlatunk limitált, az ajándékainkat (a Google 

utalvány és a VIP belépő) csak az első 300 megrendelés esetében tudjuk biztosítani.  

 

 

mailto:info@kulcs-soft.hu

