
Cennik
obowiązuje od dnia 01.01.2023

Cennik licencji Saas
przez pierwsze 12 miesięcy [ceny netto]

nazwa pakietu za okres 3 miesięcy za okres 6 miesięcy za okres 12 miesięcy

pakiet Starter 126,00 zł 239,40 zł 461,35 zł 

pakiet PRO 186,00 zł 355,68 zł 673,92 zł

pakiet Advanced 234,00 zł 444,60 zł 856,81 zł

Cennik licencji Saas
po pierwszych 12 miesiącach [ceny netto]

nazwa pakietu za okres 3 miesięcy za okres 6 miesięcy za okres 12 miesięcy

pakiet Starter 318,00 zł 604,80 zł 1164,00 zł

pakiet PRO 476,40 zł 903,60 zł 1740,00 zł

pakiet Advanced 596,40 zł 1132,80 zł 2184,00 zł

Synchronizacja danych z Subiekt GT
opłata instalacyjna [jednorazowa] – 250 zł
opłata miesięczna – 25 zł

Synchronizacja danych z WAPRO Mag
opłata instalacyjna [jednorazowa] – 250 zł
opłata miesięczna – 25 zł

Usługi dodatkowe
USŁUGA OKRES CENA NETTO CENA BRUTTO

regulamin podstawowy 1 rok 178 zł 219 zł 

regulamin rozszerzony 1 rok 420 zł 517 zł 

certyfikat SSL 1 rok 105 zł 129,15 zł 

instalacja zewnętrznego certyfikatu jednorazowo 250 zł 308 zł 

domena internetowa .pl 1 rok 30 zł 36,90 zł 

domena internetowa .com 1 rok 50 zł 61,50 zł 

domena internetowa .eu 1 rok 40 zł 49,20 zł 

domena internetowa .pl - odnowienie 1 rok 120 zł 147,60 zł 

domena internetowa .com - odnowienie 1 rok 120 zł 147,60 zł 

domena internetowa .eu - odnowienie 1 rok 120 zł 147,60 zł 

sporządzenie dokumentu na wniosek klienta za każdą czynność 40 zł 49,20 zł 

przesyłka listowna do klienta za każdą czynność 40 zł 49,20 zł 



odzyskanie sklepu z kopii zapasowej po jego usunięciu za każdą czynność 410 zł 504,30 zł 

Cennik indywidualnych projektów graficznych
Starter PRO Advanced 

projekt graficzny - gotowy szablon 0 zł netto 0 zł netto 0 zł netto 

projekt graficzny 2 499 zł netto  2 999 zł netto 3 999 zł netto 

logotyp na potrzeby WWW 400 zł netto 400 zł netto 400 zł netto 

logotyp na potrzeby WWW + druk 600 zł netto 600 zł netto 600 zł netto 

banner na slider 200 zł netto 200 zł netto 200 zł netto 

godzina pracy grafika 150 zł netto 150 zł netto 150 zł netto

godzina pracy przy wdrożeniu 250 zł netto 250 zł netto 250 zł netto

tryb express dopłata 300% netto dopłata 300% netto dopłata 300% netto 

Cennik pakietów wdrożeniowych
Start Premium Premium+ 

Gotowy sklep pod klucz 999 zł netto 2199 zł netto 5999 zł netto 

Dodatkowe informacje na stronie
https://shopelo.pl/cennik.php


