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Абонаментни планове и ценова листа на „Ер Пи Ес ЕООД“ 

за поддръжка на търговски софтуер 

В процес на работа възникват въпроси, свързани  с търговския софтуер, проблеми с наличната 

техника (хардуер ), настройки и т.н. Разбираме, че бързото и своевременно решаване на 

казусите е важно за Вас и работния процес. За да отговорим на нуждите Ви и да подобрим  

качеството  на подръжката на предлаганите от фирма “Ер Пи Ес ЕООД“ услуги Ви 

информираме за следното: 

 

 Слючването на договор от избран от вас план Ви осигурява приоритетно решение на 

възникнал проблем, бързо реагиране при спешни и извънредни ситуации. Получавате 

дистанционен  и телефонен съпорт, при необходимост и посещение на обекта. 

 

 С фирми, с които нямаме сключен договор за абонаментна подръжка, фирма „Ер Пи Ес“ 

не  се ангажира и не гарантира навременно съдействие за отстраняване на проблема. 

Моля, запознайте се с предлаганите от нас плановете за абонаментно обслужване и ценова 

листа на „Ер Пи Ес ЕООД“. Повече информация за предлаганите от нас услуги, хардуер, 

фискални устройства и цени на интернет адрес: https://rps.bg 

 

 

 

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ПОДДРЪЖКА 
на фирма Ер Пи Ес ЕООД 

 

 

Договор Месечна такса за обект с 1 раб.място Такса за всяко следващо работно 

място в обекта 

Икономичен 

30.00 лв 
( Месечно ) 

+6.00 лв 
( Месечно ) 

Класик 

70.00 лв 
( Месечно ) 

+15.00 лв 
( Месечно ) 

+24/7 

170.00 лв 
( Месечно ) 

+20.00 лв 
( Месечно ) 

Индивидуален По договаряне По договаряне 

 

 

 Посочените абонаментни планове се отнасят за един обект. 

 Договорите се подписват за срок от една година. 

 Посещение на място в обекта се извършва само ако не е възможно дистанционно 

решение на проблема 

 При просрочени задължения от страна на клиента кък Ер Пи Ес ЕООД, може да бъде 

отказана услуга до заплащане на дължимите суми. 

 Всички цени са без включен ДДС 
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Услуги и цени 
 

 

Часови 

диапазон 

Услуга Тип договор 

Без договор Икономичен Класик +24/7 

В работни дни 

9:30 ч – 18:00 ч 

Посещение / 

Доствка 

20 лв. 10 лв. 0 лв. 0 лв. 

Труд на започнат 

час 

50 лв. 25 лв. 0 лв. 0 лв. 

Дист.помощ + 

телефонен съпорт 

40 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 

В 

извънработно 

време 

7:30 ч – 9:30 ч 

18:00 ч – 21:00 ч 

Посещение / 

Доствка 

40 лв. 20 лв. 0 лв. 0 лв. 

Труд на започнат 

час 

100 лв. 50 лв. 0 лв. 0 лв. 

Дист.помощ + 

телефонен съпорт 

80 лв. 20 лв. 0 лв. 0 лв. 

Извънредно 

- всеки ден 

 

21:00 ч – 07:30 ч 

Посещение / 

Доствка 

80 лв. 40 лв. 20 лв. 0 лв. 

Труд на започнат 

час 

200 лв. 100 лв. 50 лв. 0 лв. 

Дист.помощ + 

телефонен съпорт 

80 лв. 40 лв. 20 лв. 0 лв. 

 

 Цените на посещенията се формират от сбора на посещението + труда на час. 
 Цените в таблицата не включват ДДС. 
 Услугите, за които квадратите в таблицата са бели са без ангажимент за време за 

извършване на услугата. 
 При другите се реагира по най-бързия възможен начин. 

 
 
 

С подписване на „ИКОНОМИЧЕН“ договор Вие получавате: 

 Време за реакция до 4 часа в работно време ( след приемане на обаждането ) 

 Дистанционен сервиз ( до 4 часа на месец безплатно ,при повече се смята 50% отстъпка 

от ценова листа ) 

 Телефонна консултация 

 Телефонна поддръжка 

 E-Mail поддръжка 

 50% отстъпка от ценовата листа 

 Опция за облачно архивиране и съхранение на Вашите данни ( +10.00лв месечно с 

ДДС) 

 

 

 



С подписване на „КЛАСИК“ договор Вие получавате: 

 Време за реакция до 4 часа след приемане на обаждането в часовият диапазон 

 Дистанционен сервиз 

 Телефонна консултация 

 Телефонна поддръжка 

 E-Mail поддръжка 

 Опция за облачно архивиране и съхранение на Вашите данни ( +10.00лв месечно с 

ДДС) 

 

 

С подписване на „+24/7“ договор Вие получавате: 

 Време за реакция до 2 часа след приемане на обаждането 

 Дистанционен сервиз 

 Телефонна консултация 

 Телефонна поддръжка 

 E-Mail поддръжка 

 100% отстъпка от ценовата листа 

 Облачно архивиране и съхранение на база данни 

 
 

 

 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ 
 
 

1.Окабеляване с FTP – труд от ценовата листа + 2.00 лв на метър кабел. 
2.Обучение в офис на Ер Пи Ес ЕООД – 25.00 лв на час. 
3.Транспорт ако обекта е извън рамките на София – 1.00 лв на километър в двете посоки. 
Важно: При просрочени задължения от страна на клиента към Ер Пи Ес ЕООД, може да бъде 
отказана услуга до заплащане на дължимите суми. 
 


