IAI-System.com sp.j.
ul. Madalińskiego 8
70-101 Szczecin

Cennik usługi IAI-Shop.com
Obowiązujący do odwołania od dnia 1 stycznia 2009r.

1 – Opłaty administracyjne
1. Opłata aktywacyjna – 649zł
Pobierana jednorazowo przy uruchomieniu niezależnego panelu administracyjnego. Opłata zawiera
instalację pierwszej maski w planie STANDARD lub STANDARD-B2B w zależności od zamówienia
złożonego przez klienta.
2. Opłata aktywacyjna za dodatkowy sklep – 60zł
Pobierana jednorazowo przy uruchomieniu każdej dodatkowej maski do zainstalowanego przy aktywacji
sklepu. Opłata zawiera wstępną konfigurację i instalację maski w planie STANDARD lub
STANDARD-B2B w zależności od zamówienia złożonego przez klienta.
3. Opłata za przygotowanie pierwszego serwera dedykowanego – 600zl
Obejmuje przygotowanie systemu operacyjnego serwera dedykowanego na potrzeby pracy jako serwer
dedykowany IAI-Shop.com. Opłata pobierana jest przy uruchomieniu usługi w wariancie
ENTERPRISE+. Klient płaci za użytkowanie serwera od momentu jego uruchomienia, a nie faktycznego
startu sklepu na tym serwerze. Opłata nie zawiera opłaty instalacyjnej pobieranej przez firmę
dostarczającą serwer dedykowany, o ile taka opłata jest naliczana.
4. Opłata za przygotowanie kolejnego serwera dedykowanego i przeniesienie sklepu – 850zl
Obejmuje przygotowanie systemu operacyjnego dla nowego (kolejnego) serwera dedykowanego na
potrzeby pracy jako serwer dedykowany IAI-Shop.com. Opłata pobierana jest przy zmianie serwera
dedykowanego na inny przy aktywnej usłudze ENTERPRISE+ i obejmuje oprócz przygotowania systemu
operacyjnego serwera również przeniesienie danych w sposób możliwie nie powodujący przerwy w
działaniu sklepu w terminie ustalonym wspólnie z Klientem. Klient płaci za użytkowanie serwera
dedykowanego od momentu jego uruchomienia, a nie faktycznego startu sklepu na tym serwerze. W
okresie przenoszenia danych konieczne jest opłacanie 2 serwerów, bez naliczania 2 abonamentów. Opłata
nie zawiera opłaty instalacyjnej pobieranej przez firmę dostarczającą serwer dedykowany, o ile taka
opłata jest naliczana.
5. Zmiana planu taryfowego – 0zł
Przy przejściu na wyższy lub niższy plan taryfowy, z wyłączeniem sytuacji przejścia na wariant
ENTERPRISE+, gdy pobierana jest dodatkowa opłata za przygotowanie serwera dedykowanego
6. Utrzymanie sklepu w stanie zawieszonym – 60zł
Opłata za utrzymanie sklepu w stanie zawieszonym. Opłata jest wnoszona z góry za cały okres
zawieszenia i wynosi wielokrotność miesięcy na jaki usługa jest zawieszona. Po wcześniej ustalonym
okresie wypowiedzenia musi nastąpić przynajmniej jeden miesiąc normalnego działania sklepu. W
okresie zawieszenia klient ma aktualizowaną kopię sklepu i ma pełen dostęp do panelu
administracyjnego, ale nie może prowadzić sprzedaży.
7. Zablokowanie sklepu – 75zł
Opłata za zablokowanie 1 nakładki sprzedażowej w przypadku rezygnacji klienta z jednego ze sklepów (o
ile klient ma więcej niż 1, nie dotyczy w przypadku rezygnacji z IAI-Shop.com) lub w przypadku
zablokowania sklepu ze względu na nieregulowanie płatności.
8. Usunięcie sklepu na skutek zaległości w płatnościach – 700zł
W przypadku przekroczenie 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.
9. Przesyłka listowa – 8zł
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 przesyłki poza granice zostanie doliczona opłata naliczana zgodnie z cennikiem
uzgodnionej firmy pocztowej lub kurierskiej.
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10.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.

2 – Opłaty abonamentowe
1. Plan ECONOMY - 149zł
Opłata miesięczna, obejmuje:
Transfer w cenie: do 10GB
Limit objętości danych: bez limitu
Funkcjonalność: pełna funkcjonalność IAI-Shop.com
Limit ilości produktów w cenie: do 2000
Ilość kont e-mail w cenie: do 2
2. Plan BUSINESS – 249zł
Opłata miesięczna, obejmuje:
Transfer w cenie: do 20GB
Limit objętości danych: bez limitu
Funkcjonalność: pełna funkcjonalność IAI-Shop.com
Limit ilości produktów w cenie: do 4000
Ilość kont e-mail w cenie: do 2
3. Plan BUSINESS+ – 349zł
Opłata miesięczna, obejmuje:
Transfer w cenie: do 40GB
Limit objętości danych: bez limitu
Funkcjonalność: pełna funkcjonalność IAI-Shop.com
Limit ilości produktów w cenie: do 5000
Ilość kont e-mail w cenie: do 2
4. Plan BUSINESS++ – 469zł
Opłata miesięczna, obejmuje:
Transfer w cenie: do 70GB
Limit objętości danych: bez limitu
Funkcjonalność: pełna funkcjonalność IAI-Shop.com
Limit ilości produktów w cenie: do 6000
Ilość kont e-mail w cenie: do 2
5. Plan ENTERPRISE – 699zł
Opłata miesięczna, obejmuje:
Transfer w cenie: do 120GB
Limit objętości danych: bez limitu
Funkcjonalność: pełna funkcjonalność IAI-Shop.com
Limit ilości produktów w cenie: do 10000
Ilość kont e-mail w cenie: do 5
6. Plan ENTERPRISE+ – 749zł + koszt dzierżawy serwera dedykowanego 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
Limit ilości produktów w cenie: nielimitowana, ograniczona wydajnością serwera dedykowanego
Ilość kont e-mail w cenie: nielimitowana, konta pocztowe zakładane na serwerze dedykowanym
Możliwość instalacji certyfikatu SSL dla domeny klienta (1 certyfikat na 1 adres IP)
W ramach opłaty administracja i konserwacja serwerem dedykowanym.
Przed przejściem sklepu w tryb produkcyjny pobierana jest opłata w pełnej wysokości dzierżawy serwera
i 100zł netto z tytułu administracji serwerem za każdy miesiąc.
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7. Plan CORPORATE – 4499zł + koszt dzierżawy serwera dedykowanego
Opłata miesięczna, obejmuje ten sam zakres usług co w wariancie ENTERPRISE+ oraz dodatkowo
osobistego konsultanta dostępnego pod telefonem komórkowym od poniedziałku do soboty w godzinach
od 9:00 do 19:00 plus w przypadkach awaryjnych dostępnego po wysłaniu wcześniej 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. 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. Dodatkowo zmiany do maski sklepu będą
wprowadzane w pierwszej kolejności. Prace nie wymagające prac programistycznych i nie przekraczające
łącznego czasu 6 roboczogodzin będą wprowadzane w ciągu 3 dni roboczych.
8. Opłata miesięczna za dodatkowy sklep – 59zł
Opłata miesięczna, umożliwiająca obsługę dodatkowej maski sklepu (w cenie abonamentu opłacona jest 1
maska sklepu), z możliwością przypisania niezależnej domeny i konfiguracji. Opłata nie zwiększa limitu
transferu, ilości produktów. Opłata zwiększa ilość darmowych kont e-mail o 1.

3 – Dopłaty
1. Dopłata za ruch ponad limit w ramach abonamentu dla wariantów
ECONOMY, BUSINESS, BUSINESS+, BUSINESS++, ENTERPRISE – 60zł
Za każde rozpoczęte 5GB ruchu ponad limit w ramach abonamentu
Opłata naliczana jest przy kolejnym rozliczeniu w stosunku do okresu w którym został przekroczony limit
2. Dopłata za dodatkowe produkty ponad limit w ramach abonamentu – 60zł
Za każde 2000 nieskasowanych produktów w bazie, ponad limit w ramach abonamentu
Opłata naliczana jest przy kolejnym rozliczeniu w stosunku do okresu w którym został przekroczony limit
3. Dopłata za dodatkowe konto e-mail ponad limit w ramach abonamentu – 5zł
Za każde dodatkowe konto e-mail, ponad limit w ramach abonamentu
Opłata naliczana za każde konto aktywne w miesiącu w którym jest aktywne konto ponad limit.
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 tworząc program do importu danych z
zewnętrznej bazy danych, w tym innego sklepu internetowego.
2. Roboczogodzina zespołu programistycznego opracowującego nową funkcję – 65zł
Opłata 32,50zł za każde rozpoczęte pół godziny pracy jednej osoby z zespołu programistycznego
pracującej na rzecz Klienta w zakresie zwiększanie funkcjonalności panelu administracyjnego
IAI-Shop.com zgodnie z wytycznymi klienta o ile wytyczne te nie stoją w sprzeczności z
funkcjonalnościami wykorzystywanymi przez innych klientów.
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 po napisaniu w panel
administracyjny IAI-Shop.com lub aplikacje pomocnicze firmowane przez Operatora.
4. Roboczogodzina indywidualnego szkolenia z zakresu prowadzenia sprzedaży internetowej w
oparciu o aplikację IAI-Shop.com – 65zł
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 37,5zł 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.
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5 – Usługi serwisowe graficzne
1. Roboczogodzina zespołu graficznego przy prostej modyfikacji maski sklepu - 65zł
Opłata 32,50zł za każde rozpoczęte pół godziny pracy jednej osoby z zespołu graficznego pracującej na
rzecz klienta w zakresie prostej modyfikacji maski sklepu. Prosta modyfikacja polega na czynnościach
nie wymagających specjalistycznego oprogramowania np. Flash lub nie wymagająca przeprogramowania
komponentów maski sklepu lub nie wymagająca zmian w JavaScript. Prosta modyfikacja to np. zmiana
tekstów, kolorów, stylów CSS lub dodanie gotowego, standardowego komponentu.
2. Roboczogodzina zespołu graficznego przy skomplikowanej modyfikacji maski sklepu - 75zł
Opłata 37,50zł za każde rozpoczęte pół godziny pracy jednej osoby z zespołu graficznego pracującej na
rzecz klienta w zakresie skomplikowanej modyfikacji maski sklepu. Skomplikowana modyfikacja polega
na czynnościach wymagających specjalistycznego oprogramowania np. Flash lub wymagającego
przeprogramowania komponentów maski sklepu lub zmian w JavaScript. Skomplikowana modyfikacja
to np. zmiana układu sklepu lub układu w komponentach maski sklepu lub stworzenie zupełnie nowych
komponentów.
3. Roboczogodzina zespołu graficznego przy modyfikacji szablonu aukcji lub strony „O mnie” - 65zł
Opłata 32,50zł za każde rozpoczęte pół godziny pracy jednej osoby z zespołu graficznego pracującej na
rzecz klienta w zakresie modyfikacji szablonu aukcji lub stroną „o mnie” w serwisach aukcyjnych.
4. Roboczogodzina zespołu graficznego przy opracowywaniu dodatkowej wersji językowej maski
sklepu – 75zł
System IAI-Shop.com pozwala na definiowanie dowolnej ilości języków wprost z panelu
administracyjnego. W ramach tej opłaty wykonywana jest alternatywna wersja językowa sklepu
obejmująca podmianę tekstów i grafik z napisani w innym języku niż język polski. Jeżeli sklep posiada
wyłącznie 1 wersję językową w innym języku niż polski opłata ta również się stosuje do tej wersji
językowej.
Uwaga: Opłata nie obejmuje kosztów tłumaczenia i przygotowania tekstów. W ramach tej usługi klient
dostarcza tłumaczenie przygotowane samodzielnie lub w oparciu o wynajętego przez siebie tłumacza.
5. 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.
6. Wdrożenie sklepu w oparciu o schemat STANDARD lub STANDARD-B2B – 0zł
Wgranie maski sklepu IAI-Shop.com w oparciu o wariant STANDARD. Wariant ten nie przewiduje
żadnej roboczogodziny grafika na przygotowanie projektu lub kodowanie maski sklepu. Wszelkie zmiany
do maski STANDARD lub STANDARD-B2B będą rozpatrywane w trybie modyfikacji maski sklepu. W
wersji STANDARD i STANDARD-B2B nie ma możliwości dodania dodatkowych wersji językowych,
innych niż wersja polska.
7. Wykonanie projektu sklepu (designu) do maski w wariancie BASIC – 419zł
Wykonanie projektu wizualnego sklepu IAI-Shop.com do wariantu BASIC. W wariancie tym
przewidujemy do 7 roboczogodzin grafika na przygotowanie projektu jednej ze stron: głównej, listy
produktów lub karty produktu.
8. Wykonanie projektu sklepu (designu) do maski w wariancie BASIC-B2B – 419zł
Wykonanie projektu wizualnego sklepu IAI-Shop.com do wariantu BASIC-B2B. W wariancie tym
przewidujemy do 7 roboczogodzin grafika na przygotowanie projektu jednej ze stron: głównej, listy
produktów lub karty produktu.
9. Wykonanie projektu sklepu (designu) do maski w wariancie ADVANCED – 599zł
Wykonanie projektu wizualnego sklepu IAI-Shop.com do wariantu ADVANCED. W wariancie tym
przewidujemy do 10 roboczogodzin grafika na przygotowanie trzech podstron: głównej, listy produktów i
karty produktu.
10.Wykonanie projektu sklepu (designu) do maski w wariancie SOPHISTICATED – 899zł
Wykonanie projektu wizualnego sklepu IAI-Shop.com do wariantu SOPHISTICATED. W wariancie tym
przewidujemy do 15 roboczogodzin grafika na przygotowanie trzech podstron: głównej, listy produktów i
karty produktu.

Strona 4/7 – Cennik usługi IAI-Shop.com

IAI-System.com sp.j.
ul. Madalińskiego 8
70-101 Szczecin

11.Kodowanie maski sklepu w wariancie BASIC w oparciu o projekt – 719zł
Obejmuje cięcie grafiki, kodowanie HTML i CSS i integrację z oprogramowaniem IAI-Shop.com w
oparciu o gotowy projekt klienta lub wykonany przez IAI-System.com.
W ramach wariantu BASIC jeżeli grafika została przygotowana przez klienta kodowane jest możliwie
najbliższe wariantowi BASIC oddanie charakteru strony.
Kodowanie w wariancie BASIC zakłada przeznaczenie do 12 roboczogodzin zespołu graficznego w
oparciu o narzucony schemat i konstrukcję strony.
12.Kodowanie maski sklepu w wariancie BASIC-B2B w oparciu o projekt – 719zł
Obejmuje cięcie grafiki, kodowanie HTML i CSS i integrację z oprogramowaniem IAI-Shop.com w
oparciu o gotowy projekt klienta lub wykonany przez IAI-System.com.
W ramach wariantu BASIC-B2B jeżeli grafika została przygotowana przez klienta kodowane jest
możliwie najbliższe wariantowi BASIC-B2B oddanie charakteru strony.
Kodowanie w wariancie BASIC-B2B zakłada przeznaczenie do 12 roboczogodzin zespołu graficznego w
oparciu o narzucony schemat i konstrukcję strony.
13.Kodowanie maski sklepu w wariancie ADVANCED w oparciu o projekt – 1799zł
Obejmuje cięcie grafiki, kodowanie HTML i CSS i integrację z oprogramowaniem IAI-Shop.com w
oparciu o gotowy projekt klienta lub wykonany przez IAI-System.com.
W ramach wariantu ADVANCED jeżeli grafika została przygotowana przez klienta kodowane jest
możliwie najbliższe wariantowi ADVANCED oddanie charakteru strony.
Kodowanie w wariancie ADVANCED zakłada przeznaczenie do 30 roboczogodzin zespołu graficznego
w oparciu o stały układ strony.
14.Kodowanie maski sklepu w wariancie SOPHISTICATED w oparciu o projekt – 2999zł
Obejmuje cięcie grafiki, kodowanie HTML i CSS i integrację z oprogramowaniem IAI-Shop.com w
oparciu o gotowy projekt klienta lub wykonany przez IAI-System.com.
W ramach wariantu SOPHISTICATED jeżeli grafika została przygotowana przez klienta kodowane jest
możliwie najbliższe oddanie szczegółów, o ile możliwy jest do uzyskania taki efekt przy pomocy technik
HTML i CSS.
Kodowanie w wariancie SOPHISTICATED zakłada przeznaczenie do 50 roboczogodzin zespołu
graficznego w oparciu o zmienny układ strony.
15.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 i przesłanie potwierdzenia listem poleconym. Jeżeli w ramach opłaty za
wykonanie projektu strony zostało przygotowane logo możesz się nim posługiwać wyłącznie na stronie
sklepu IAI-Shop.com. Jeżeli chcesz posługiwać się logo w innych materiałach niż strona sklepu
IAI-Shop.com musisz wykupić przeniesienie praw majątkowych.
Opłata zawiera wystawienie i przesłanie pisemnej 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 za każde rozpoczęte pół godziny pracy lub w ramach
pozostałego czasu na projekt maski sklepu lub kodowanie maski sklepu.

6 – Aplikacje pomocnicze IAI-Shop.com
1. Licencja na IAI-ShopUploader.com - 0zł
Obejmuje użytkowanie i wsparcie techniczne oraz dostęp do aktualizacji dla aplikacji
IAI-ShopUploader.com w okresie 365 dni od momentu przyznania licencji. Program służy do zarządzania
ofertą sklepu z komputera z Windows.
2. Licencja na IAI-ShopBridge.com - 1399zł
Obejmuje użytkowanie i wsparcie techniczne oraz dostęp do aktualizacji dla aplikacji
IAI-ShopBridge.com w okresie 365 dni od momentu przyznania licencji. Program służy do łączenia
wybranych programów magazynowo-księgowych z IAI-Shop.com. Koszt nie obejmuje dodania obsługi
nowego programu.
3. Licencja na IAI-ShopBridge.com (przedłużenie) – 399zł
Obejmuje użytkowanie i wsparcie techniczne oraz dostęp do aktualizacji dla aplikacji
IAI-ShopBridge.com w okresie kolejnych 365 dni od momentu zamówienia licencji, pod warunkiem
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wcześniejszego wykupienia licencji na pierwszy rok. Program służy do łączenia wybranych programów
magazynowo-księgowych z IAI-Shop.com. Koszt nie obejmuje dodania obsługi nowego programu.
4. 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.
5. 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. Program służy do łączenia IAI-Shop.com z
programem do prowadzenia apteki firmy Kamsoft.
6. Licencja na IAI-Shop.com Action Integrator - 999zł
Obejmuje użytkowanie i wsparcie techniczne oraz dostęp do aktualizacji dla aplikacji IAI-Shop.com
Action Integrator w okresie 365 dni od momentu przyznania licencji. Program służy do łączenia
IAI-Shop.com z bazą produktów hurtowni Action S.A. publikowanej w postaci plików XML.
7. Licencja na IAI-Shop.com Action Integrator (przedłużenie) – 299zł
Obejmuje użytkowanie i wsparcie techniczne oraz dostęp do aktualizacji dla aplikacji IAI-Shop.com
Action Integrator w okresie kolejnych 365 dni od momentu zamówienia licencji, pod warunkiem
wcześniejszego wykupienia licencji na pierwszy rok. Program służy do łączenia IAI-Shop.com z bazą
produktów hurtowni Action S.A. publikowanej w postaci plików XML.
8. Licencja na IAI-Shop.com Azymut Integrator - 999zł
Obejmuje użytkowanie i wsparcie techniczne oraz dostęp do aktualizacji dla aplikacji IAI-Shop.com
Azymut Integrator w okresie 365 dni od momentu przyznania licencji. Program służy do łączenia
IAI-Shop.com z bazą produktów hurtowni Azymut Sp. z o.o. publikowanej w postaci plików XML.
9. Licencja na IAI-Shop.com Azymut Integrator (przedłużenie) – 299zł
Obejmuje użytkowanie i wsparcie techniczne oraz dostęp do aktualizacji dla aplikacji IAI-Shop.com
Azymut Integrator w okresie kolejnych 365 dni od momentu zamówienia licencji, pod warunkiem
wcześniejszego wykupienia licencji na pierwszy rok. Program służy do łączenia IAI-Shop.com z bazą
produktów hurtowni Azymut Sp. z o.o. publikowanej w postaci plików XML.
10.Licencja na IAI-Shop.com Kontri Integrator - 999zł
Obejmuje użytkowanie i wsparcie techniczne oraz dostęp do aktualizacji dla aplikacji IAI-Shop.com
Kontri Integrator w okresie 365 dni od momentu przyznania licencji. Program służy do łączenia
IAI-Shop.com z bazą produktów hurtowni Kontri Sp. z o.o. publikowanej w postaci plików XML.
11.Licencja na IAI-Shop.com Kontri Integrator (przedłużenie) – 299zł
Obejmuje użytkowanie i wsparcie techniczne oraz dostęp do aktualizacji dla aplikacji IAI-Shop.com
Kontri Integrator w okresie kolejnych 365 dni od momentu zamówienia licencji, pod warunkiem
wcześniejszego wykupienia licencji na pierwszy rok. Program służy do łączenia IAI-Shop.com z bazą
produktów hurtowni Kontri Sp. z o.o. publikowanej w postaci plików XML.
12.Licencja na IAI-Shop.com Olesiejuk Integrator - 999zł
Obejmuje użytkowanie i wsparcie techniczne oraz dostęp do aktualizacji dla aplikacji IAI-Shop.com
Olesiejuk Integrator w okresie 365 dni od momentu przyznania licencji. Program służy do łączenia
IAI-Shop.com z bazą produktów hurtowni Olesiejuk Sp. z o.o. publikowanej w postaci plików XML.
13.Licencja na IAI-Shop.com Olesiejuk Integrator (przedłużenie) – 299zł
Obejmuje użytkowanie i wsparcie techniczne oraz dostęp do aktualizacji dla aplikacji IAI-Shop.com
Olesiejuk Integrator w okresie kolejnych 365 dni od momentu zamówienia licencji, pod warunkiem
wcześniejszego wykupienia licencji na pierwszy rok. Program służy do łączenia IAI-Shop.com z bazą
produktów hurtowni Olesiejuk Sp. z o.o. publikowanej w postaci plików XML.

7 – Usługi cykliczne dodatkowe
1. Dopłata za korzystanie z klucza WebAPI Allegro generowanego przez IAI-System.com - 0zł
Obejmuje wygenerowanie i dostarczenie klucza WebAPI Allegro w oparciu o klucz IAI-System.com, dla
każdego konta Allegro wpisanego w panel IAI-Shop.com.
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Wszystkie podane ceny są cenami netto i w celu uzyskania ceny brutto należy do nich doliczyć 22% VAT.
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