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Cennik usługi IdoSell Booking
Obowiązujący do odwołania od dnia 1 kwietnia 2015r.
Waluta rozliczeniowa: PLN. Wszystkie ceny netto.
1 - Opłaty abonamentowe
1. Model prowizyjny – 24zł/rok + 1% prowizji od wartości wszystkich zrealizowanych rezerwacji
online
Opłata naliczana jest co roku, przy czym pierwsza naliczana jest równo rok po zakończeniu okresu
testowego. Opłata abonamentowa obejmuje dwanaście okresów rozliczeniowych. Prowizja naliczana
jest od pełnej wartości każdej rezerwacji składanej przez Widget lub takiej, która wpłynie od Booking
Partner lub przez Channel Manager. Wartość prowizji zawsze wynosi 1% wartości rezerwacji i jest
wykonywana gdy zostaje wpłacona zaliczka lub gdy rezerwacja staje się zakończona, po dniu wyjazdu,
nawet jeśli w Panelu nie jest oznaczone, że Rezerwacja jest opłacona. W szczególnych przypadkach:
1. Jeżeli płatność dokonywana jest za pomocą przelewu na konto Klienta prowizja w pełniej
wartości pobierana jest bez względu na to czy przelew zostanie zrealizowany, chyba że Klient
oznaczy zamówienie w Panelu Administracyjnym jako fałszywe.
2. Nie jest naliczana prowizja od rezerwacji dodanych bezpośrednio przez Panel Administracyjny
lub przez aplikację mobilną.
3. W przypadku stwierdzenia, że Klient oszukuje lub omija cennik dodając rezerwacje lub
manipuluje źródłami zdobycia rezerwacji albo ich statusami, Operator ma prawo uznać, że
wszystkie podobne rezerwacje zostały złożone z pogwałceniem zasad i naliczyć od nich
prowizję według cennika.

2. Model ryczałtowy – 599zł/rok
Zawiera on Usługę IdoSell Booking w tej samej funkcjonalności jak w modelu prowizyjnym, jednak z
wyłączeniem Channel Managera.
3. Model ryczałtowy z Channel Manager – 1199zł/rok
Zawiera on pełny zakres Usługi, tak jak w modelu prowizyjnym.
4. W przypadku wyboru przez Klienta modelu ryczałtowego rozliczeń, opłata abonamentowa jest
pobierana z góry na cały rok, ale nie pobierane są: prowizje opisane w punkcie 1.1.
5. Klient może zmienić model rozliczeń z ryczałtowego na prowizyjny, jeżeli na co najmniej 30 dni przed
końcem wykupionego okresu abonamentowego, prześle do Operatora komunikatem stosowne
zamówienie.
1. Jeżeli Klient nie prześle na co najmniej 30 dni przed końcem wykupionego okresu
abonamentowego zamówienia na inny plan, jego obecny plan przedłuża się automatycznie na
kolejny rok.
2. Klient może w trakcie trwania okresu, na który został wykupiony model ryczałtowy
zrezygnować z niego na rzecz modelu prowizyjnego lub zmienić go na wyższy (migracja z
abonamentu opisanego w punkcie 1.2 na 1.3 niniejszego Cennika) opłacając nowy abonament
na cały rok do przodu. W takiej sytuacji kwota poprzedniego abonamentu za niewykorzystany
okres nie podlega zwrotowi.
2 - Usługi serwisowe
1. Kompleksowa konfiguracja usługi – 250zł
Obejmuje wprowadzenie w imieniu i na zlecenie Klienta stosownych ustawień w Panelu
Administracyjnym uwzględniają możliwości Usługi, opisów miejsc noclegowych w języku polskim na
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podstawie dostarczonych przez Klienta informacji, konfigurację strony Wizytówki oraz zamieszczenie
przycisku rezerwacji na stronie internetowej Klienta i fanpage'u na portalu Facebook.com (po
dostarczeniu odpowiednich danych do logowania się na stronie internetowej i Facebook.com). W
przypadku przełączenia domeny w ciągu 30 dni na Stronę Wizytówkę opłata jest anulowana i zwracana
na Saldo Klienta.
2. Roboczogodzina szkolenia z prowadzenia sprzedaży w oparciu o IdoSell Booking w miejscu
organizacji szkoleń – 70zł/h
Obejmuje szkolenie w siedzibie Operatora lub szkolenia zdalnego z zakresu prowadzenia
przedsiębiorstwa e-commerce, rezerwacji i sprzedaży internetowej lub obsługi IdoSell Booking (nie
dotyczy dostępu do wsparcia technicznego przez telefon i komunikaty IdoSell Booking) w tym zdalnej
konfiguracji systemu lub programu dla 1 do 6 osób jednocześnie wskazanych przez Klienta. Opłata nie
obejmuje dojazdu Klienta. Maksymalny czas szkolenia wynosi 4 godziny zegarowe.

3. Dzień szkolenia z prowadzenia sprzedaży w oparciu o IdoSell Booking poza miejscem organizacji
szkoleń – 680zł
Obejmuje szkolenie poza siedzibą Operatora z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa e-commerce,
rezerwacji i sprzedaży internetowej lub obsługi IdoSell Booking dla wskazanych przez Klienta osób,
we wskazanym przez Klienta miejscu. Opłata nie obejmuje dojazdu trenera do Klienta, a w razie
konieczności kosztów noclegu. Czas szkolenia uzgadniany jest z uwzględnieniem środków transportu
trenera.
4. Roboczogodzina zespołu graficznego przy pracach związanych z Usługą – 80zł
Roboczogodzina osoby pracującej na rzecz Klienta w zakresie modyfikacji Strony Wizytówki oraz
przygotowaniu i wektoryzacji grafiki w ramach prac nad logo. W przypadku prac związanych z
opracowywaniem nowej wersji językowej, nie jest zawarty koszt tłumaczenia i przygotowania tekstów.
W ramach tej usługi Klient dostarcza tłumaczenie przygotowane przez własnego tłumacza.
3 - Licencje na inne pola eksploatacji niż Usługa
Przygotowywane przez nas materiały graficzne mogą być bez dodatkowej licencji wykorzystywane w ramach
Usługi. Jeżeli chcesz wykorzystać przygotowane przez nas materiały w ramach zleceń graficznych na innych
polach eksploatacji niż Usługa, należy wykupić odpowiednią licencję. Kreacje nie wymienione w poniższym
zakresie (np. szablony e-maili, wstawki HTML i JavaScript, Bannery i Buttony) nie wymagają wykupowania
dodatkowej licencji.
1. Wystawienie pisemnej licencji na logo – 100zł
Loga wykonane przez naszych grafików są wraz z licencją na wykorzystanie w ramach Usługi.
Uzyskanie wyłącznej licencji przenoszącej majątkowe prawa autorskie, pozwala na rejestrację znaku i
dowolne nim dysponowanie. Opłata obejmuje udzielenie pisemnej, wyłącznej licencji przenoszącej
prawa majątkowe. Jeżeli w ramach opłaty za wykonanie projektu strony wizytówki zostało
przygotowane logo, zezwalamy na posługiwanie się nim wyłącznie na stronach związanych z Usługą.
Jeżeli Klient chce się posługiwać logo w innych materiałach niż strona internetowa w ramach Usługi
musi wykupić przeniesienie praw majątkowych.
Opłata zawiera wystawienie i przesłanie w dokumencie PDF podpisanym kwalifikowanym podpisem
cyfrowym licencji wyłącznej na 1 znak towarowy i nie zawiera kosztu przygotowania i wektoryzacji
grafiki. Te prace muszą być wykonywane w ramach dodatkowych prac serwisowych graficznych,
płatnych na zasadach ogólnych lub samodzielnie przez Klienta. Wysłanie licencji w postaci papierowej,
wymaga zamówienia dodatkowej usługi Przesyłka listowa na terenie Europy.
2. Wystawienie licencji na indywidualny projekt maski – 1000zł
Obejmuje udostępnienie projektu maski PSD ze zgodą na samodzielne pocięcie projektu i samodzielne
zakodowanie, bez konieczności korzystania z Usługi. Licencja jest wyłączna i obejmuje zgodę na
dalsze modyfikacje projektu przez Klienta.
3. Wystawienie licencji na szablon Strony wizytówki – 1500zł
Obejmuje udostępnienie maski strony wizytówki wraz z jej projektem w języku opisów szablonów,
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JavaScript i CSS stanowiących elementy Maski strony wizytówki. Licencja jest niewyłączna obejmuje
zgodę na dalsze modyfikacje projektu przez Klienta.
4 - Opłaty dodatkowe
1. Przesyłka listowa na terenie Europy– 15zł
Obejmuje wysłanie dowolnej przesyłki do Klienta, w postaci materialnej np. papierowy duplikat
faktury o wadze do 350 gram w przypadku gdy Klientowi nie wystarczy dokument dostarczony
elektronicznie z kwalifikowanym podpisem cyfrowym. Koszt obejmuje wysłanie przesyłki listem
poleconym na terytorium Europy (łącznie z Cyprem, całej Rosji i Izraela).
2. Cesja – 25zł
3. Zwrot nadpłaty salda – 20zł
Istnieje możliwość dokonania nadwyżki Salda. Opłata zawiera koszty manipulacyjne operacji
wystawienia i wysłania faktury korygującej, a po jej odesłaniu wykonania przelewu na wskazane przez
Klienta konto bankowe prowadzone w polskim banku lub przez system płatności internetowych w
którym odbiorca płatności ponosi koszt opłaty prowizyjnej.
4. Opłata za wypłatę środków zgromadzonych w BOK na wskazany rachunek bankowy
prowadzony w Polsce– 1zł
5. Opłata za transfer środków zgromadzonych w BOK na Saldo – 0zł
6. Opłata za wpłatę na Saldo rozliczeń z IAI z wykorzystaniem natychmiastowych płatności PayPal
– zgodna z prowizją pobieraną przez PayPal Inc.
Opłata naliczana, gdy Klient zdecyduje się na wpłatę na Saldo rozliczeń z IAI S.A. zamiast w postaci
przelewu bankowego, systemem płatności elektronicznych z natychmiastowym księgowaniem wpłat
PayPal. Opłata przerzucona na płacącego poprzez odjęcie środków od Salda w odrębnej transakcji od
zasilenia.
7. Opłata za wpłatę na Saldo rozliczeń z IAI z wykorzystaniem natychmiastowych płatności
obsługiwanych przez IAI – 2% wartości transakcji
Opłata naliczana, gdy Klient zdecyduje się na wpłatę na Saldo rozliczeń z IAI S.A. zamiast w postaci
przelewu bankowego, systemem płatności elektronicznych z natychmiastowym księgowaniem, na
przykład wpłat mTransfer lub MultiTransfer. Nie dotyczy przesunięcia środków z Salda w BOK lub
zasileń z pobrań kurierów. Opłata przerzucona na płacącego poprzez odjęcie środków od Salda w
odrębnej transakcji od zasilenia.
8. Prowizja Booking Partner - zgodna z prowizją pobieraną przez Booking Partner
Prowizja naliczana przez pośrednika w zdobyciu zamówienia po wcześniejszej akceptacji przez
Klienta wysokości dodatkowej prowizji dla danego serwisu.
5 – Aplikacje pomocnicze
1. Licencja na IdoSell Booking Bridge – 499zł
2. Licencja na IdoSell Booking Bridge (przedłużenie) – 399 zł
Załączniki:
1. Załącznik 1 – Cennik pośrednictwa płatności elektronicznych
2. Załącznik 2 – Opłaty manipulacyjne PayPal przy płatnościach międzynarodowych
Cennik usługi IdoSell Booking przyjęto na posiedzeniu Zarządu IAI S.A. uchwałą nr PL/02/2015 z dnia
27 lutego 2015 r.

Strona 3/5

IAI S.A.
al. Piastów 30
71-064 Szczecin

Załącznik 1 – Cennik pośrednictwa płatności
elektronicznych
Operator na podstawie własnej umowy bezpośrednio z bankami organizuje możliwość obsługi płatności
elektronicznych poprzez tzw. Pay-by-linki (natychmiastowe, automatyczne płatności bankowe), bez
potrzeby posiadania konta w tych bankach i ponoszenia opłat stałych. Operator przekazuje wpłaty w
pełnej kwocie do BOK i wysyłając do systemu obsługi płatności dla zamówienia informację o
zaksięgowaniu wpłaty. Opłaty prowizyjne stanowią kwotę netto obciążenia Salda. Poniższe prowizje
dotyczą wyłącznie wpłat z banków i nie są naliczane gdy przekazywane są do Salda w BOK
pieniądze z pobrań z przesyłek.
1.

Opłaty za płatności internetowe Pay-By-Link – 2%
Dotyczy usług świadczonych za pośrednictwem polskich banków lub PayPal, realizowanych w ramach
Usługi, ujętych w kwocie wpłacanej zaliczki przez Klienta Rezerwującego, w ramach kanałów płatności
obsługiwanych przez Operatora (Pay-By-Link). W przypadku wykorzystania usługi międzynarodowych
płatności PayPal obowiązuje cennik z Załącznika 1.
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Załącznik 2 – Opłaty manipulacyjne PayPal przy
płatnościach międzynarodowych
W przypadku wykorzystania usługi międzynarodowych płatności PayPal obsługujących także płatności
kartami kredytowymi, realizowanej w ramach usługi Operatora, bez względu na kraj, w którym Klient ma
siedzibę:
1. Dla Klientów rezerwacji z Polski 2.1% plus 0,80 zł.
2. Dla Klientów rezerwacji z pozostałych krajów 2.5% + opłata manipulacyjna określona w
niniejszym Załączniku.
3. Prowizje nie są naliczane, jeżeli Klient zdefiniuje własne konto PayPal w usłudze.
Tabela opłat manipulacyjnych przy płatnościach międzynarodowych PayPal wnoszonych jako zaliczka do
rezerwacji:
Nazwa waluty

Kwota

Argentine Peso:

2.00 ARS

Australian Dollar:

$0.30 AUD

Brazilian Real:

R$0.60 BRL

Canadian Dollar:

$0.30 CAD

Czech Koruna:

10.00 CZK

Danish Kroner:

2.60 DKK

Euro:

€0.35 EUR

Hong Kong Dollar:

$2.35 HKD

Hungarian Forint:

90.00 HUF

Israeli New Shekel:

1.20 ILS

Japanese Yen:

¥40.00 JPY

Malaysian Ringgit:

2.00 MYR

Mexican Peso:

4.00 MXN

New Zealand Dollar:

$0.45 NZD

Norwegian Krone:

2.80 NOK

Philippine Peso:

15.00 PHP

Polish Zloty:

0.80 PLN

Russian Ruble:

10.00 RUB

Singapore Dollar:

$0.50 SGD

Swedish Krona:

3.25 SEK

Swiss Franc:

0.55 CHF

New Taiwan Dollar:

$10.00 TWD

Thai Baht:

11.00 THB

Turkish Lira:

0.45 TRY

U.K. Pounds Sterling:

£0.20 GBP

U.S. Dollar:

$0.30 USD
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