
Az Opten Kft. az elmúlt évekhez hasonlóan igyekszik a Budapesten kívüli ügyvédek számára is 
kedvező konstrukcióban kínálni a jogi kiadványokat, szolgáltatásokat. Célunk, hogy a gyorsan 
változó jogszabályi környezet követése költséghatékonyan, magas szakmai színvonalon legyen 
hozzáférhető a teljes hazai ügyvédtársadalom számára. 
 

 
Bármely csomagot is választja, az előnyös, hiszen:  
• szolgáltatásunk valós online szolgáltatás, amely mobil platformon és tableten is elérhető,  
• saját igényének megfelelően választhat a csomagajánlatok közül,  
• teljes naptári évre szerződhet, nem csak meghatározott időszakra,  
• a kiemelkedően kedvező éves előfizetői díj néhány órai ügyvédi munkadíjból  
  kigazdálkodható. 
 
 
Basic csomag (éves előfizetési díj mindössze 24 996 Ft + áfa /év):  
• Alap OptiJUS jogi adatbázis  
• BH-k és IH-k  
• 2 kommentár (régi Ptk., Ket.)  
• több mint 1900 iratminta 
• nyomtatványkitöltő  
• Új Ptk. nagykommentár modul  
 
+ AJÁNDÉK az első évben: a Basic csomag egy egyidejű felhasználóra vonatkozó 
éves bruttó Előfizetési Díjának (31 745 Ft) értékében választható jogi szakkiadványok 
(kommentárok, folyóiratok, Jogásznapló) Csatoltan küldöm a megrendelőlapot, mely a 
választható kiadványok listáját tartalmazza (A3 ponttól). 
 

 
Premium csomag (éves előfizetési díj mindössze 49 992 Ft + áfa /év):  
A Basic csomag tartalmán felül (Alap OtiJUS jogi adatbázis, Új Ptk. Nagykommentár modul): 
• Nagykommentár modul (összesen 33 kommentárral)  
• Döntvény modul (135 ezret meghaladó bírósági döntés)  
• Ítéletkereső modul  
• ÚJ! Intelligens Nyomtatványkitöltő modul a cégadatok automatikus kitöltésével  
 
+ AJÁNDÉK az első évben: a Premium csomag egy egyidejű felhasználóra vonatkozó 
éves bruttó Előfizetési Díjának (63 490 Ft) értékében választható jogi szakkiadványok 
(kommentárok, folyóiratok, Jogásznapló) Csatoltan küldöm a megrendelőlapot, mely a 
választható kiadványok listáját tartalmazza (A3 ponttól). 
 
 
Bízom benne, hogy a felkínált együttműködés szimpatikus lehet az Önök számára. 

 

Amennyiben bármilyen kérdésük felmerülne, kérem forduljanak hozzám bizalommal. 
 

Várnám visszajelzésüket levelem tárgyában. 

 

Üdvözlettel, 

 
Dombi Zsuzsanna 

vezető ügyfélkapcsolati menedzser 
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OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság 

1147 Budapest, Telepes utca 4. 

 

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Cégjegyzékszám: 01 09 367756 
Tel: +36 1/696-0633 ; +36 1/222-3130 /1180 



Fax: +36 1/470-0751 
dombi.zsuzsanna@opten.hu 
www.opten.hu 

 

 

 


