IAI S.A.
ul. Madalińskiego 8
70-101 Szczecin (Polska)

Cennik usługi IAI-Shop.com
Obowiązujący do odwołania od dnia 1 lutego 2011r.

1 – Opłaty administracyjne
1. Opłata aktywacyjna – 599zł
Pobierana jednorazowo przy uruchomieniu niezależnego panelu administracyjnego. Opłata zawiera
instalację Maski sklepu typu STANDARD z możliwością zmiany na inną maskę STANDARD
samodzielnie, bez opłat.
2. Opłata aktywacyjna za dodatkowy sklep – 249zł
Pobierana jednorazowo przy uruchomieniu każdego dodatkowego sklepu do istniejącego panelu. Opłata
zawiera instalację pierwszej Maski sklepu typu STANDARD z możliwością zmiany na inną maskę
STANDARD samodzielnie, bez opłat.
3. Opłata za przygotowanie serwera dedykowanego – 250zl
Obejmuje przygotowanie środowiska pracy wirtualizowanego serwera dedykowanego na potrzeby
obsługi sklepu oraz przeniesienie danych sklepu z serwera współdzielonego IAI-Shop.com na
wirtualizowany serwer dedykowany IAI-Shop.com w sposób możliwie nie powodujący przerwy w
działaniu sklepu w terminie ustalonym wspólnie z Klientem. Opłata pobierana jest przy uruchomieniu
usługi w wariancie DEDICATED CLOUD 1, DEDICATED CLOUD 2, DEDICATED CLOUD 4,
DEDICATED CLOUD 8 lub CORPORATE.
4. Opłata za zmianę parametrów wirtualizowanego serwera dedykowanego – 250zl
Obejmuje zmianę jednego z grupy planów: DEDICATED CLOUD 1, DEDICATED CLOUD 2,
DEDICATED CLOUD 4, DEDICATED CLOUD 8 lub CORPORATE na inny z grupy planów
DEDICATED CLOUD 1, DEDICATED CLOUD 2, DEDICATED CLOUD 4, DEDICATED CLOUD 8.
Jeżeli jest to konieczne, opłata zawiera wszystkie czynności związane z relokacją wirtualnej maszyny
klienta i jej rekonfiguracją do pracy z nowymi parametrami.
5. Opłata za zmianę parametrów wirtualizowanego serwera dedykowanego w ciągu 14 dni od
poprzedniej zmiany – 10zl
Obejmuje zmianę jednego z grupy planów: DEDICATED CLOUD 1, DEDICATED CLOUD 2,
DEDICATED CLOUD 4, DEDICATED CLOUD 8 lub CORPORATE na inny z grupy planów
DEDICATED CLOUD 1, DEDICATED CLOUD 2, DEDICATED CLOUD 4, DEDICATED CLOUD 8
w ciągu 14 dni od wykonania usługi opisanej w punkcie 1.3 i 1.4 Cennika do momentu zatwiedzenia
zadania, jeżeli klient stwierdzi że parametry wirtualizowanego serwera dedykowanego są dla niego
nieodpowiednie. Jeżeli jest to konieczne, opłata zawiera wszystkie czynności związane z relokacją
wirtualnej maszyny klienta i jej rekonfiguracją do pracy z nowymi parametrami.
6. Opłata za migrację z serwera dedykowanego na współdzielony – 250zl
Obejmuje przygotowanie środowiska pracy serwera współdzielonego IAI-Shop.com na potrzeby obsługi
sklepu oraz przeniesienie danych sklepu z serwera dedykowanego IAI-Shop.com na serwer
współdzielony IAI-Shop.com w sposób możliwie nie powodujący przerwy w działaniu sklepu w terminie
ustalonym wspólnie z Klientem.
7. Odinstalowanie dodatkowego sklepu – 75zł
Opłata za odinstalowanie i zarchiwizowanie dodatkowego sklepu od panelu, który zawierał więcej niż 1
sklep. Opłata ta również jest doliczana w przypadku zablokowania sklepu ze względu na nieregulowanie
płatności jeżeli Klient posiadał panel z więcej niż 1 sklepem, za każdy sklep ponad 1 aktywny w
momencie przeprowadzania operacji odinstalowywania. Opłata nie jest naliczana w przypadku
zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli odinstalowanie nastąpiło po upływie okresu wypowiedzenia.
8. Usunięcie i archiwizacja sklepu na skutek zaległości w płatnościach – 700zł
W przypadku przekroczenia terminu płatności co najmniej jednej faktury powyżej 30 dni sklep może
zostać usunięty, a Klient jest obciążany kosztami usunięcia sklepu. Koszt obejmuje odinstalowanie,
zgranie i archiwizację danych 1 sklepu przez 6 miesięcy i niszczenie danych po upływie 6 miesięcy.
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9. Przesyłka listowa – 10zł
Obejmuje wysłanie dowolnej przesyłki do Klienta, zawierającej dowolne informacje w postaci
materialnej np. papierowy duplikat faktury. Koszt obejmuje wysłanie przesyłki listem poleconym na
terytorium Polski w przypadku gdy Klientowi nie wystarczy dokument dostarczony elektronicznie z
kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
10.Przesyłka listowa na terenie Europy– 10zł
Obejmuje wysłanie dowolnej przesyłki do Klienta, zawierającej dowolne informacje 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).
11. Cesja – 25zł
Obejmuje zmianę właściciela sklepu w systemie bilingowym i przesłanie potwierdzenia rejestracji cesji
na 2 adresy: dotychczasowego i nowego Klienta na terytorium Polski. W przypadku przesyłki poza
granice zostanie doliczona opłata naliczana zgodnie z cennikiem uzgodnionej firmy pocztowej lub
kurierskiej.
12.Zwrot nadpłaty salda – 20zł
W przypadku zamknięcia sklepu z Saldem dodatnim, istnieje możliwość dokonania zwrotu pozostałej w
saldzie kwoty. 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.

2 – Opłaty abonamentowe
1. Plan CLOUD – 29zł
Opłata miesięczna, obejmuje:
Transfer w cenie: do 30GB
Ilość wyświetleń stron dynamicznych w cenie: do 20000
Limit objętości danych: 10GB
Limit ilości towarów w cenie: do 5000
Funkcjonalność: pełna funkcjonalność IAI-Shop.com z maksymalnymi limitami ilościowymi dla
serwerów współdzielonych
2. Plan DEDICATED CLOUD 1 – 286,50zł
Opłata miesięczna, obejmuje:
Transfer w cenie: nielimitowany, ograniczony wydajnością
Ilość wyświetleń stron dynamicznych w cenie: nielimitowana, ograniczona wydajnością
Limit ilości towarów w cenie: nielimitowany, ograniczony jedynie wydajnością
Limit łącznej objętości danych: 80GB
Funkcjonalność: pełna funkcjonalność IAI-Shop.com bez limitów ilościowych w modułach
Możliwość instalacji certyfikatu SSL dla domeny Klienta: tak, po zamówieniu prac serwisowych
administratora serwera i po uzyskaniu dodatkowego adresu IP dla każdego nowego SSL.
W ramach opłaty administracja i aktualizacja wirtualizowanego serwera dedykowanego.
Wirtualizowany serwer dedykowany DC1 ma: 1 rdzeń procesora Intel Xeon przypisany na stałe, 2GB
RAM, 80GB przestrzeni dyskowej, łącze o prędkości nominalnej 1Gbps bez limitu transferu
3. Plan DEDICATED CLOUD 2 – 411,50zł
Opłata miesięczna, obejmuje ten sam zakres usług co w wariancie DEDICATED CLOUD 1, oraz
wirtualizowany serwer dedykowany o parametrach: 2 rdzenie procesora Intel Xeon przypisany na stałe,
4GB RAM, 80GB przestrzeni dyskowej, łącze o prędkości nominalnej 1Gbps bez limitu transferu
4. Plan DEDICATED CLOUD 4 – 749zł
Opłata miesięczna, obejmuje ten sam zakres usług co w wariancie DEDICATED CLOUD 1, oraz
wirtualizowany serwer dedykowany o parametrach: 4 rdzenie procesora Intel Xeon przypisany na stałe,
8GB RAM, 80GB przestrzeni dyskowej, łącze o prędkości nominalnej 1Gbps bez limitu transferu
5. Plan DEDICATED CLOUD 8 – 1261,50zł
Opłata miesięczna, obejmuje ten sam zakres usług co w wariancie DEDICATED CLOUD 1, oraz
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wirtualizowany serwer dedykowany o parametrach: 8 rdzeni procesora Intel Xeon przypisany na stałe,
16GB RAM, 80GB przestrzeni dyskowej, łącze o prędkości nominalnej 1Gbps bez limitu transferu
Plan CORPORATE – 4499zł
Opłata miesięczna, obejmuje ten sam zakres usług co w wariancie DEDICATED CLOUD 8 lub
możliwość instalacji sklepu na serwerze wskazanym przez Klienta i administrowanym przez
Operatora. Klient dodatkowo ma przydzielonego osobistego konsultanta dostępnego pod telefonem
komórkowym od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 19:00 i pozostałych godzinach po
wysłaniu SMS. Konsultant nadzoruje wszystkie prowadzone prace, pomaga dobrać narzędzia i
skonfigurować sklep. W ramach pakietu przysługuje do 8 godzin w miesiącu szkolenia w siedzibie
Operatora bez dodatkowej opłaty. Klient uzyskuje również prawo do zamawiania konsultanta,
który przeprowadzi szkolenie w siedzibie Klienta lub będzie wykonywał inne prace przy wdrożeniu
lub obsłudze sklepu rozliczone wg stawki podanej w cenniku plus zwrot kosztów dojazdu,
zakwaterowania i delegacji.
Opłata miesięczna za dodatkowy sklep do panelu – 25zł
Opłata miesięczna, umożliwiająca obsługę dodatkowej maski sklepu (w cenie abonamentu opłacona jest 1
maska sklepu), z możliwością przypisania niezależnej domeny i konfiguracji bez możliwości
wprowadzenia dla dodatkowego sklepu innych danych firmowych. Opłata nie zwiększa limitu ruchu,
ilości towarów.
Opłata miesięczna za dodatkowy sklep do panelu z możliwością podania innych danych firmowych
sprzedającego dla abonamentu CLOUD – 50zł
Opłata miesięczna, umożliwiająca obsługę dodatkowej maski sklepu (w cenie abonamentu opłacona jest 1
maska sklepu) do abonamentu w wariancie CLOUD, z możliwością przypisania niezależnej domeny i
konfiguracji oraz danych firmowych. Dodatkowy sklep powinien należeć do oddziału lub podmiotu
zależnego. Opłata nie zwiększa limitu ruchu, ilości towarów. Usługa dedykowana jest wy
Opłata miesięczna za dodatkowy sklep do panelu z możliwością podania innych danych firmowych
sprzedającego dla abonamentu z wirtualizowanym serwerem dedykowanym – 100zł
Opłata miesięczna, umożliwiająca obsługę dodatkowej maski sklepu (w cenie abonamentu opłacona jest 1
maska sklepu) do abonamentu w wariancie CLOUD, z możliwością przypisania niezależnej domeny i
konfiguracji oraz danych firmowych. Dodatkowy sklep powinien należeć do oddziału lub podmiotu
zależnego. Opłata nie zwiększa limitu ruchu, ilości towarów.

3 – Dopłaty
Dopłaty to Opłaty dodatkowe, odejmowane są od Salda niezwłocznie po stwierdzeniu przekroczenia limitów w
ramach planów abonamentowych na serwerach współdzielonych.
1. Dopłata za ruch ponad limit w ramach abonamentu – 0,50zł
Za każdy rozpoczęty 1GB ruchu ponad limit w ramach abonamentu CLOUD.
2. Dopłata za ilość wyświetleń Stron dynamicznych ponad limit w ramach abonamentu – 10zł
Za każde rozpoczęte 10000 wyświetleń Stron dynamicznych ponad limit w ramach abonamentu CLOUD.
3. Dopłata za dodatkowe towary ponad limit w ramach abonamentu – 50zł
Za każde rozpoczęte 5000 nieskasowanych towarów w bazie, ponad limit w ramach abonamentu
CLOUD.

4 – Usługi serwisowe
1. Roboczogodzina przy imporcie danych - 75zł/h
Opłata 37,50zł za każde rozpoczęte pół godziny pracy jednej osoby z zespołu wdrożeniowego lub
programistycznego pracującej nad edycją danych Klienta lub tworzącej program do importu danych z
zewnętrznej bazy danych, w tym innego sklepu internetowego.
Usługa dostępna w trybie Express w cenie 55zł za każde rozpoczęte pół godziny.
2. Roboczogodzina zespołu programistycznego opracowującego nową funkcję – 75zł
Opłata 37,50zł za każde rozpoczęte pół godziny pracy jednej osoby z zespołu programistycznego
pracującej na rzecz Klienta w zakresie zwiększenia funkcjonalności panelu administracyjnego
IAI-Shop.com zgodnie z wytycznymi Klienta o ile wytyczne te nie stoją w sprzeczności z
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funkcjonalnościami wykorzystywanymi przez innych Klientów.
Usługa dostępna w trybie Express w cenie 55zł za każde rozpoczęte pół godziny.
3. Roboczogodzina zespołu programistycznego opracowującego nowy program – 85zł
Opłata 85zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy jednej osoby z zespołu programistycznego pracującej na
rzecz Klienta w zakresie stworzenia nowego programu nie wchodzącego w funkcjonalność panelu
administracyjnego IAI-Shop.com.
Usługa dostępna w trybie Express w cenie 55zł za każde rozpoczęte pół godziny.
4. Roboczogodzina indywidualnego szkolenia z zakresu prowadzenia sprzedaży internetowej w
oparciu o aplikację IAI-Shop.com – 70zł
Obejmuje indywidualne szkolenie w siedzibie Operatora z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa
e-commerce, sklepu internetowego lub obsługi IAI-Shop.com (nie dotyczy dostępu do wsparcia
technicznego przez telefon i komunikaty IAI-Shop.com) dla 1 do 6 osób z wskazanych przez Klienta
jednocześnie. Opłata nie obejmuje dojazdu do Klienta. W przypadku chęci szkolenia w innym miejscu niż
siedziba Operatora opłata ustalana będzie indywidualnie.
5. Roboczogodzina administratora serwera – 75zł
Opłata 37,50zł za każde rozpoczęte pół godziny pracy jednej osoby z zespołu administracyjnego
pracującego na rzecz Klienta naliczana w przypadku instalowania nietypowych usług np. certyfikatów
SSL, konserwacji tych usług lub wprowadzania nietypowych konfiguracji (pod warunkiem technicznej
możliwości wykonania) zarówno na serwerach dedykowanych jak i serwerach IAI-Shop.com.
Usługa dostępna w trybie Express w cenie 55zł za każde rozpoczęte pół godziny.

5 – Usługi serwisowe graficzne
10.Roboczogodzina zespołu graficznego przy pracach związanych ze Sklepem – 75zł
Opłata 37,50zł za każde rozpoczęte pół godziny pracy jednej osoby z zespołu graficznego pracującej
na rzecz Klienta w zakresie modyfikacji Maski sklepu lub szablonów aukcji. 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.
Usługa dostępna w trybie Express w cenie 55zł za każde rozpoczęte pół godziny.
1. Roboczogodzina zespołu graficznego przy innych pracach graficznych - 85zł
Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pracy jednej osoby z zespołu graficznego pracującej na rzecz Klienta
w zakresie wykonania elementów graficznych takich jak reklamy prasowe, retusz i inne usługi graficzne
nie związane z modyfikacją Maski sklepu oraz prace związane z wykonaniem elementów Flash lub
innych wymagających specjalistycznego oprogramowania.
Usługa dostępna w trybie Express w cenie 55zł za każde rozpoczęte pół godziny.
2. Wdrożenie sklepu w oparciu o maskę STANDARD – 0zł
Wgranie Maski sklepu w oparciu o jedną z masek typu STANDARD. Wariant ten nie przewiduje żadnej
roboczogodziny grafika na przygotowanie projektu lub kodowanie maski sklepu. W masce typu
STANDARD nie ma możliwości dodania dodatkowych wersji językowych, innych niż wersja polska oraz
wprowadzania zmian do wyglądu z wyjątkiem narzędzi dostępnych do tego w panelu administracyjnym.
3. Pakiet graficzny BASIC – 1199zł
Zawiera pakiet 18 roboczogodzin zespołu graficznego na przygotowanie projektu strony i kodowanie
maski w oparciu o projekt sklepu w formacie PSD. W przypadku dostarczeniu projektu sklepu
wykonanego przez klienta, cały czas przeznaczony jest na kodowanie i w przypadku jego
niewykorzystania może być zamieniony na inne prace graficzne.
4. Pakiet graficzny ADVANCED – 2399zł
Obejmuje ten sam zakres usług co w pakiecie graficznym BASIC ale zawiera 35 roboczogodzin zespołu
graficznego.
5. Pakiet graficzny SOPHISTICATED – 4099zł
Obejmuje ten sam zakres usług co w pakiecie graficznym BASIC ale zawiera 60 roboczogodzin zespołu
graficznego.
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6. Pakiet graficzny SUPREME – 6799zł
Obejmuje ten sam zakres usług co w pakiecie graficznym BASIC ale zawiera 100 roboczogodzin zespołu
graficznego.
7. Wystawienie pisemnej licencji na logo – 90zł
Loga wykonane przez naszych grafików są wraz z licencją na wykorzystanie w ramach sklepu
IAI-Shop.com. 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 zostało
przygotowane zezwalamy na posługiwanie się nim wyłącznie na stronie sklepu IAI-Shop.com. Jeżeli
Klient chce się posługiwać logo w innych materiałach niż strona sklepu IAI-Shop.com 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 odrębnie za każde rozpoczęte pół godziny pracy lub w ramach pozostałego czasu na projekt
maski sklepu lub kodowanie maski sklepu. Do wystawienia licencji nie jest niezbędna wektoryzacja,
którą Klient może wykonać samodzielnie. Wysłanie licencji w postaci papierowej, wymaga zamówienia
dodatkowej usługi Przesyłka listowa na terenie Polski lub Przesyłka listowa na terenie Europy.

6 – Usługi Wsparcia technicznego
Do każdego planu abonamentowego Klient musi wykupić odpowiedni pakiet wsparcia technicznego w języku
polskim lub języku angielskim. W przypadku pakietu w języku angielskim, zawsze zawarte jest wsparcie
techniczne w języku polskim:
1. Wsparcie techniczne w języku polskim dla abonamentu CLOUD – 50zł
2. Wsparcie techniczne w języku angielskim dla abonamentu CLOUD – 240zł
3. Wsparcie techniczne w języku polskim dla abonamentu DEDICATED CLOUD 1 – 162,50zł
4. Wsparcie techniczne w języku angielskim dla abonamentu DEDICATED CLOUD 1 – 480zł
5. Wsparcie techniczne w języku polskim dla abonamentu DEDICATED CLOUD 2 – 237,50zł
6. Wsparcie techniczne w języku angielskim dla abonamentu DEDICATED CLOUD 2 – 800zł
7. Wsparcie techniczne w języku polskim dla abonamentu DEDICATED CLOUD 4 – 450zł
8. Wsparcie techniczne w języku angielskim dla abonamentu DEDICATED CLOUD 4 – 1200zł
9. Wsparcie techniczne w języku polskim dla abonamentu DEDICATED CLOUD 8 – 737,50zł
10.Wsparcie techniczne w języku angielskim dla abonamentu DEDICATED CLOUD 8 – 1600zł
11. Wsparcie techniczne w języku polskim dla abonamentu CORPORATE – 0zł
12.Wsparcie techniczne w języku angielskim dla abonamentu CORPORATE – 0zł
7 – Aplikacje pomocnicze IAI-Shop.com
Do uruchomienia wybranej Aplikacji pomocniczej wymagany jest komputer osobisty z systemem operacyjnym
Windows i aktualnym środowiskiem .NET. Aplikacje pomocnicze płatne umożliwiają zamówienie kluczy
licencyjnych demo i wcześniejsze przetestowanie aplikacji przed zamówieniem licencji płatnej.
1. Licencja na IAI-Shop.com POS (BETA) - 0zł
Obejmuje użytkowanie i wsparcie techniczne oraz dostęp do aktualizacji dla aplikacji IAI-Shop.com POS
(BETA) w okresie 365 dni od momentu przyznania licencji. Program służy do ewidencjonowania
sprzedaży detalicznej.
2. Licencja na IAI-Shop.com Downloader (BETA) - 0zł
Obejmuje użytkowanie i wsparcie techniczne oraz dostęp do aktualizacji dla aplikacji IAI-Shop.com
Downloader (BETA) w okresie 365 dni od momentu przyznania licencji. Program służy do integracji z
ofertami produktowymi dostawców zgodnych z obsługiwanymi przez program formatami.
3. Licencja na IAI-Shop.com Bridge - 1399zł
Obejmuje użytkowanie i wsparcie techniczne oraz dostęp do aktualizacji dla aplikacji IAI-Shop.com
Bridge w okresie 365 dni od momentu przyznania licencji. Program służy do łączenia wybranych
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4.

5.

6.

7.

8.

programów magazynowo-księgowych z IAI-Shop.com. Koszt nie obejmuje licencji na program
magazynowo-księgowy.
Licencja na IAI-Shop.com Bridge (przedłużenie) – 399zł
Obejmuje użytkowanie i wsparcie techniczne oraz dostęp do aktualizacji dla aplikacji IAI-Shop.com
Bridge w okresie kolejnych 365 dni od momentu zamówienia licencji, pod warunkiem wcześniejszego
wykupienia licencji na pierwszy rok. Program służy do łączenia wybranych programów magazynowoksięgowych. Koszt nie obejmuje licencji na program magazynowo-księgowy.
Licencja na IAI-Shop.com Kamsoft Integrator - 999zł
Obejmuje użytkowanie i wsparcie techniczne oraz dostęp do aktualizacji dla aplikacji IAI-Shop.com
Kamsoft Integrator w okresie 365 dni od momentu przyznania licencji. Program służy do łączenia
IAI-Shop.com z programem do prowadzenia apteki firmy Kamsoft.
Licencja na IAI-Shop.com Kamsoft Integrator (przedłużenie) – 299zł
Obejmuje użytkowanie i wsparcie techniczne oraz dostęp do aktualizacji dla aplikacji IAI-Shop.com
Kamsoft Integrator w okresie kolejnych 365 dni od momentu zamówienia licencji, pod warunkiem
wcześniejszego wykupienia licencji na pierwszy rok.
Licencja na aplikację typu IAI-Shop.com Integrator - 999zł
Obejmuje użytkowanie i wsparcie techniczne oraz dostęp do aktualizacji dla jednej, wybranej z
dostępnych aplikacji typu IAI-Shop.com Integrator w okresie 365 dni od momentu przyznania licencji.
Programy Integrator służą do łączenia IAI-Shop.com z bazą towarów jednej hurtowni publikowanej w
postaci plików XML lub CSV. Klucz licencyjny przydzielany jest do określonego rodzaju aplikacji typu
Integrator i nie podlega wymianie na klucz licencyjny do innej aplikacji typu Integrator.
Licencja na aplikację typu IAI-Shop.com Integrator (przedłużenie) – 299zł
Obejmuje użytkowanie i wsparcie techniczne oraz dostęp do aktualizacji dla wybranej aplikacji typu
IAI-Shop.com Integrator w okresie kolejnych 365 dni od momentu zamówienia licencji, pod warunkiem
wcześniejszego wykupienia licencji na pierwszy rok. Nowy klucz licencyjny przydzielany jest do
określonego rodzaju aplikacji typu Integrator tylko w przypadku zamówienia wcześniej usługi Licencji na
IAI-Shop.com Integrator dla danego typu aplikacji.

8 – Usługi dodatkowe
Usługi dodatkowe to Opłaty dodatkowe, zamawiane przez Klienta i odejmowane od Salda po
zaakceptowaniu zamówienia na nie przez Operatora.
1. Dopłata za korzystanie z klucza WebAPI Allegro generowanego przez Operatora - 0zł
Obejmuje wygenerowanie i dostarczenie klucza WebAPI Allegro w oparciu o klucz Operatora, dla
każdego konta Allegro wpisanego w panel IAI-Shop.com.
2. Dopłata za korzystanie z certyfikatu SSL typu Wildcard dla domeny *.iai-shop.com – 0zł
Obejmuje wygenerowanie i użytkowanie certyfikatu SSL typu Wildcard podpisanego przez autoryzowane
centrum certyfikacji dla domeny *.iai-shop.com
3. Usługa White-Label – 200zł
Pozwala na usunięcie loga „Powered by IAI-Shop.com”, tekstu alternatywnego i linka z maski sklepu
oraz Meta-Author. W pierwszym miesiącu opłata naliczana jest proporcjonalnie do pozostałej długości
miesiąca, a w kolejnych pobierana z góry za każdy rozpoczęty miesiąc. Usługa ustawiana jest i opłata
naliczana jest dla każdej Maski sklepu osobno, niezależnie od planu abonamentowego.
4. Usługa Premium IP – 25zł
Pozwala na uruchomienie Maski sklepu na osobnym adresie IPv4. Usługa jest konieczna aby możliwa
była instalacja certyfikatu SSL innego niż w punkcie 8.2 Cennika, czyli wystawionego dla innej domeny
niż techniczna. W pierwszym miesiącu opłata naliczana jest proporcjonalnie do pozostałej długości
miesiąca, a w kolejnych pobierana z góry za każdy rozpoczęty miesiąc. Usługa ustawiana jest i opłata
naliczana jest dla każdej Maski sklepu osobno, niezależnie od planu abonamentowego. Operator ma
prawo odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku braku wolnych
adresów IPv4.
5. Wysłanie z IAI-Shop.com wiadomości SMS zwykłej – 0,12zł
Za każdą wysłaną wiadomość tego typu.
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6. Wysłanie z IAI-Shop.com wiadomości SMS z brandingiem – 0,17zł
Za każdą wysłaną wiadomość tego typu.
7. Wysłanie z IAI-Shop.com wiadomości SMS priorytetowej – 0,16zł
Za każdą wysłaną wiadomość tego typu.
8. Wysłanie z IAI-Shop.com wiadomości SMS z brandingiem i priorytetowej – 0,21zł
Za każdą wysłaną wiadomość tego typu.

8 – Stare opłaty abonamentowe i dopłaty do nich
Stare plany abonamentowe pozostawione są w celu zachowania możliwości zachowania niezmienionych
warunków dla klientów, którzy zamówili IAI-Shop.com przed 2010-03-01. Zmiana starego planu
abonamentowego na nowy lub migracja na serwer dedykowany w ramach planów ENTERPRISE,
ENTERPRISE+ lub CORPORATE uniemożliwia późniejszą zmianę na plany START, ECONOMY, BUSINESS,
BUSINESS+ lub BUSINESS++.
1. Plan START - 99zł
Opłata miesięczna, obejmuje:
Transfer w cenie: do 0,2GB
Limit objętości danych: bez limitu
Funkcjonalność: pełna funkcjonalność IAI-Shop.com z maksymalnymi limitami ilościowymi dla
serwerów współdzielonych
Limit ilości towarów w cenie: do 5000
2. Plan ECONOMY - 149zł
Opłata miesięczna, obejmuje:
Transfer w cenie: do 10GB
Limit objętości danych: bez limitu
Funkcjonalność: pełna funkcjonalność IAI-Shop.com z maksymalnymi limitami ilościowymi dla
serwerów współdzielonych
Limit ilości towarów w cenie: do 5000
3. Plan BUSINESS – 249zł
Opłata miesięczna, obejmuje:
Transfer w cenie: do 20GB
Limit objętości danych: bez limitu
Funkcjonalność: pełna funkcjonalność IAI-Shop.com z maksymalnymi limitami ilościowymi dla
serwerów współdzielonych
Limit ilości towarów w cenie: do 5000
4. Plan BUSINESS+ – 349zł
Opłata miesięczna, obejmuje:
Transfer w cenie: do 40GB
Limit objętości danych: bez limitu
Funkcjonalność: pełna funkcjonalność IAI-Shop.com z maksymalnymi limitami ilościowymi dla
serwerów współdzielonych
Limit ilości towarów w cenie: do 7500
5. Plan BUSINESS++ – 469zł
Opłata miesięczna, obejmuje:
Transfer w cenie: do 70GB
Limit objętości danych: bez limitu
Funkcjonalność: pełna funkcjonalność IAI-Shop.com z maksymalnymi limitami ilościowymi dla
serwerów współdzielonych
Limit ilości towarów w cenie: do 7500
6. Plan ENTERPRISE – 549zł + koszt dzierżawy serwera dedykowanego w OVH sp. z o.o.
Plan ENTERPRISE stosuje się tylko dla modeli serwerów SuperPlan w OVH sp. z o.o.
Opłata miesięczna, obejmuje:
Transfer w cenie: nielimitowany, ograniczony wydajnością serwera dedykowanego
Limit objętości danych: bez limitu, ograniczony pojemnością dysków serwera dedykowanego
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Funkcjonalność: pełna funkcjonalność IAI-Shop.com z maksymalnymi limitami ilościowymi dla
serwerów dedykowanych
Limit ilości towarów w cenie: nielimitowany, ograniczony wydajnością serwera dedykowanego
Możliwość instalacji certyfikatu SSL dla domeny Klienta (1 certyfikat na 1 adres IP), ograniczona
dostępną ilością adresów IP przydzielonych przez firmę dostarczającą serwer.
W ramach opłaty administracja i konserwacja serwera dedykowanego.
Opłata za koszt dzierżawy serwera dedykowanego zgodna z cennikiem firmy OVH, naliczana jest
zawsze, również w okresie rozruchowym.
7. Plan ENTERPRISE+ – 749zł + koszt dzierżawy serwera dedykowanego w OVH sp. z o.o.
Plan ENTERPRISE+ stosuje się tylko dla innych niż SuperPlan modeli serwerów w OVH sp. z o.o.
Opłata miesięczna, obejmuje:
Transfer w cenie: nielimitowany, ograniczony wydajnością serwera dedykowanego
Limit objętości danych: bez limitu, ograniczony pojemnością dysków serwera dedykowanego
Funkcjonalność: pełna funkcjonalność IAI-Shop.com z maksymalnymi limitami ilościowymi dla
serwerów dedykowanych
Limit ilości towarów w cenie: nielimitowany, ograniczony wydajnością serwera dedykowanego
Możliwość instalacji certyfikatu SSL dla domeny Klienta (1 certyfikat na 1 adres IP), ograniczona
dostępną ilością adresów IP przydzielonych przez firmę dostarczającą serwer.
W ramach opłaty administracja i konserwacja serwera dedykowanego.
Opłata za koszt dzierżawy serwera dedykowanego zgodna z cennikiem firmy OVH, naliczana jest
zawsze, również w okresie rozruchowym.
8. Opłata aktywacyjna za dodatkowy sklep dla starego planu abonamentowego – 60zł
Pobierana jednorazowo przy uruchomieniu każdego dodatkowego sklepu do istniejącego panelu w planie
START, ECONOMY, BUSINESS, BUSINESS+, BUSINESS++. Opłata zawiera instalację pierwszej
Maski sklepu typu STANDARD z możliwością zmiany na inną maskę STANDARD samodzielnie, bez
opłat.
9. Opłata miesięczna za dodatkowy sklep do panelu dla starego planu abonamentowego – 59zł
Opłata miesięczna, umożliwiająca obsługę dodatkowej Maski sklepu (w cenie abonamentu opłacona jest
1 maska sklepu) dla planów START, ECONOMY, BUSINESS, BUSINESS+, BUSINESS++, z
możliwością przypisania niezależnej domeny i konfiguracji. Opłata nie zwiększa limitu ruchu, ilości
towarów w cenie. Opłata naliczana jest przy kolejnym rozliczeniu w stosunku do okresu, w którym został
przekroczony limit.
10.Zmiana planu taryfowego – 0zł
Przy przejściu na wyższy lub niższy plan taryfowy dla następnego miesiąca, z wyłączeniem przejścia na
wariant ENTERPRISE, ENTERPRISE+ lub CORPORATE, gdy pobierana jest dodatkowa opłata za
przygotowanie serwera dedykowanego.
11. Dopłata za ruch ponad limit w ramach starego abonamentu – 60zł
Za każde rozpoczęte 5GB ruchu ponad limit w ramach abonamentu START, ECONOMY, BUSINESS,
BUSINESS+, BUSINESS++. Opłata naliczana jest przy kolejnym rozliczeniu w stosunku do okresu, w
którym został przekroczony limit.
12.Dopłata za dodatkowe towary ponad limit w ramach starego abonamentu – 60zł
Za każde 5000 nieskasowanych towarów w bazie, ponad limit w ramach abonamentu dla wariantów
START, ECONOMY, BUSINESS, BUSINESS+, BUSINESS++. Opłata naliczana jest przy kolejnym
rozliczeniu w stosunku do okresu, w którym został przekroczony limit.
Wszystkie podane ceny są cenami netto i w celu uzyskania ceny brutto należy do nich doliczyć na terenie Polski
23% VAT.
Cennik przyjęto na posiedzeniu Zarządu IAI S.A. uchwałą nr PL/12/2010 z dnia 31 grudnia 2010r.
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