
 BESTELBON
oktober 2007

Gelieve hieronder uw bestelling aan te kruisen : 
EUR

(BTW excl.)
EUR

(BTW incl.)

DATA

 VisionEXPERT ServiceContract : dit onderhoudscontract is geldig voor 1 
jaar en laat u toe om gebruik te maken van diverse services zoals koersen en 
historieken downloaden via VisionDownload en gratis software-updates

57,02 69,00

 VisionEXPERT ServiceContract + CD-Rom : onderhoudscontract voor 1 
jaar met bijhorende historieken op CDROM. Deze historieken worden echter 
nooit verzonden zonder ServiceContract

81,81 99,00

 DoubleQUOTE delayed  (Proef-versie) : U kunt de diensten van 
DoubleQUOTE delayed 1 maand uittesten, incl.intraday-koersen. U ontvangt 
van ons een CD-Rom met de nieuwste versie van de software

24,75 29,95

 DoubleQUOTE delayed : U kunt zich ook voor één jaar direct abonneren op 
de diensten van “DoubleQUOTE”. U ontvangt van ons een CD-Rom met de 
nieuwste versie van de software plus een gratis ServiceContract

288,42 349,00

 VisionLITE Realtime (+1maand abonnement) : U volgt uw 100 meest 
favoriete aandelen van Euronext (A'dam, Brussel, Parijs)  REALTIME (!) voor 
een periode van 1 maand. Het gebruik van de software is inbegrepen. Ideaal 
om onze software eens REALTIME uit te proberen.

15,50 18,75

 VisionLITE Realtime (+3 maanden abonnement) : zelfde als hierboven met 
een abonnement over 3 maanden

46,50 56,27

 VisionLITE Realtime (+1 jaar abonnement) : zelfde als hierboven met een 
abonnement over 1 jaar

186,00 225,06

Professionele Upgrades
Geregistreerde gebruikers van de BASIS-versie van VisionEXPERT of 
Portfolio2000 kunnen een upgrade naar de professionele versie bestellen. 
Gebruikers van Vision2000 Pro (de vorige versie van Vision) kunnen ook 
upgraden naar VisionEXPERT Pro (versie 4.1) 

 Upgrade VisionExpert Professional : upgrade van de basisversie van 
VisionEXPERT naar VisionEXPERT Professional (versie 4.1)

205,79 249,00

 Upgrade Portfolio2000 Professional : upgrade van de basisversie van 
Portfolio2000 naar de Portfolio2000 Professional.

164,46 199,00

 Upgrade Vision2000 Professional : upgrade van de PRO-versie van 
Vision2000 (versie 3.1) naar VisionEXPERT Professional.

288,42 349,00

Gelieve hieronder uw gegevens zo volledig mogelijk in te vullen :

Terugsturen of faxen naar : Pavell BVBA, Kortrijksesteenweg 281, 9830 St-Martens-Latem, België

Tel : (+32) 09/281.15.33      Fax : (+32) 09/270.30.09     e-mail : info@pavell.com

Naam     
Leveringsadres    
Postcode   Plaats

Land  Email

Telefoon   Fax  

(Bedrijf)   (BTW-Nr)

(Facturatieadres)  
(Postcode)    Plaats

Datum + Handtekening


