
BONUS ZDARMA: Zákony pro lidi PLUS k předplatnému

Předplatitelé Daní pro lidi a Mezd pro lidi získávají zdarma plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus po dobu jejich předplatného.
 

Datum publikace: 26.05.2020

 

Zákony pro lidi jsou Váš maják v moři paragrafů.
Všechny předpisy Sbírky zákonů ČR v aktuálním znění najdete v rámci jednoho portálu.
Ideální jsou pro: účetní, daňové poradce, právníky, zaměstnance veřejné správy, statutární zástupce, studenty práv, pro ty, kteří potřebují mít za každých okolností
přístup k informacím z oblasti práva – zaměstnanci firem, podnikatelé, živnostníci, lidé v terénu či na cestách. Pro zájemce, kteří se zabývají historií a vývojem
tuzemských právních předpisů.
 

Pokud máte zájem aktivovat tento skvělý bonus, volejte naše služby zákazníkům na tel. +420 212 247 860.

 

Výhody, jež Vám přináší PLUS verze

1. S PLUS verzí Zákonů pro lidi máte k dispozici veškerou sbírku zákonů ČR – současnou i historickou.
2.  Zákony pro lidi PLUS obsahují archiv všech předpisů od roku 1945 do současnosti, včetně Sbírky mezinárodních smluv od roku 2000.
3. Intuitivní nástroje pro práci se zákony: Citační asistent (nástroj na tvorbu trvalých odkazů na citace předpisů a jejich částí) a Novelizace (vidíte datum a

poslední změny novelizovaného zákona).
4. Chytré funkce: Porovnání znění“ pro porovnávání dvou účinností najednou (každá účinnost se zobrazí jinou barvou) a funkce Zobrazovat zrušená

ustanovení, kdy se zobrazují i zrušené zákony.
5. Do PLUS verze se nyní připravuje přehled právních předpisů Evropské unie a rozhodnutí našich soudů.
6. Export předpisu do PDF (včetně rozdílů a komentářů) a export předpisu do DOCX (včetně komentářů).

 

Standartní výhody portálu Zákony pro lidi

1. Můžete si vytvořit svůj vlastní seznam "oblíbených" předpisů.
2. Můžete na e-mailovou adresu dostávat informace o změnách předpisů, včetně změn Vašich "oblíbených".
3. Můžete psát svoje vlastní poznámky a komentáře k ustanovením předpisů. (Vidíte jen vy.)
4. Máte k dispozici "klikací" odkazy v textech předpisů.
5. Máte k dispozici aplikaci Zákony po lidi pro Android s Vašimi oblíbenými předpisy a komentáři.

 

Nejčastěji kladené otázky

Portál už jsem si koupil, mám nárok na bonus?
Ano, máte. Bonus platí i pro stávající zákazníky, kteří si koupili náš portál v minulosti. V současnoti jim odchází pokyny k aktivaci v portálu. V případě dotazů neváhejte
kontaktovat naši zákaznickou podporu. 

 

Jak fungují aktivační kódy?

Aktivační kód funguje jednorázově. Portál Zákony pro lidi PLUS máte tedy aktivovaný po celou dobu předplatného portálu Daně pro lidi/Mzdy pro lidi. Pro další rok tedy
nejde znovu použít.

 

Kdy se spustí aktivace portálu Zákony pro lidi PLUS?

Aktivace se spustí ode dne zaktivování portálu. Po úspěšné koupi Vámi vybraného portálu přes aktivační e-mail, který dostanete do 48 hodin s předmětem: Aktivace
bonusového předplatného Zákony pro lidi.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.aion.zakonyprolidi.cz&rdid=cz.aion.zakonyprolidi.cz


Mám bonusový přístup do portálu Daně pro lidi nebo Mzdy pro lidi. 
Mám nárok na Zákony pro lidi PLUS?

Nikoliv. Pokud jste skrze speciální nabídku mohl zdarma otestovat portál Daně pro lidi nebo Mzdy pro lidi, nevztahuje se k němu přístup do PLUS verze Zákonů pro lidi.
Plná verze Zákonů pro lidi PLUS je jen pro platící klienty.

 

V případě zájmu o aktivaci bonusu, dotazů a technických potíží, neváhejte kontaktovat služby zákazníkům Daně a Mzdy pro lidi na tel. +420 212 247 860 nebo e-maily
sluzby@daneprolidi.cz, sluzby@mzdyprolidi.cz.

Poznámky pod čarou:
Poradce podnikatele, spol. s r. o. © 2010-2020, všechna práva vyhrazena

BONUS ZDARMA: Zákony pro lidi PLUS k předplatnému

Stránka 2 / 2

mailto:sluzby@daneprolidi.cz
mailto:sluzby@mzdyprolidi.cz

