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

Cennik usługi IAI-Shop.com
Obowiązujący od dnia 1 marca 2007r.

1 – Opłaty administracyjne
1. Opłata aktywacyjna – 399zł
Pobierana jednorazowo przy uruchomieniu niezależnego panelu administracyjnego
2. Opłata za przygotowanie serwera dedykowanego – 500zl
Obejmuje przygotowanie systemu operacyjnego serwera dedykowanego na potrzeby pracy jako serwer
dedykowany IAI-Shop.com. Opłata pobierana jest przy uruchomieniu usługi w wariancie ENTERPRISE+
oraz ilekroć Klient zmienia komputer wykorzystywany jako serwer dedykowany.
3. 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
4. Zablokowanie sklepu – 50zł
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.
5. Odblokowanie sklepu – 200zł
Opłata za odblokowanie 1 nakładki sprzedażowej w przypadku chęci jej ponownego aktywowania (o ile
klient ma więcej niż 1, nie dotyczy okresu nieaktywności przekraczającego 6 miesięcy). Opłata pobierana
jest zarówno w sytuacji gdy sklep został zablokowany na wniosek klienta jak i po zablokowaniu ze
względu na nieregulowanie płatności.
6. Usunięcie sklepu na skutek zaległości w płatnościach – 600zł
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 przez 6 miesięcy i niszczenie danych po upływie 6 miesięcy.
7. Przesyłka listowa – 7zł
Obejmuje wysłanie dowolnej przesyłki do klienta, zawierającej dowolne informacje w postaci materialnej
np. papierowy duplikat faktury. Koszt obejmuje wysłanie przesyłki listem poleconym.
2 – Opłaty abonamentowe
1. Plan ECONOMY - 99zł
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 – 199zł
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+ – 299zł
Opłata miesięczna, obejmuje:
Transfer w cenie: do 40GB
Limit objętości danych: bez limitu
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Funkcjonalność: pełna funkcjonalność IAI-Shop.com
Limit ilości produktów w cenie: do 5000
Ilość kont e-mail w cenie: do 2
Plan BUSINESS++ – 399zł
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
Plan ENTERPRISE – 599zł
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
Plan ENTERPRISE+ – 699zł + koszt dzierżawy serwera dedykowanego
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.
Opłata za dodatkowy sklep – 39żł
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 i ilości kont e-mail.

3 – Dopłaty
1. Dopłata za ruch ponad limit w ramach abonamentu dla wariantów
ECONOMY, BUSINESS, BUSINESS+, BUSINESS++ – 50zł
Za każde rozpoczęte 5GB ruchu ponad limit w ramach abonamentu
Opłata naliczana jednorazowo w miesiącu w którym został przekroczony limit
2. Dopłata za ruch ponad limit w ramach abonamentu dla wariantu
ENTERPRISE – 50zł
Za każde rozpoczęte 10GB ruchu ponad limit w ramach abonamentu
Opłata naliczana jednorazowo w miesiącu w którym został przekroczony limit
3. Dopłata za dodatkowe produkty ponad limit w ramach abonamentu – 50zł
Za każde 2000 nieskasowanych produktów w bazie, ponad limit w ramach abonamentu
Opłata naliczana jednorazowo w miesiącu w którym został przekroczony limit
4. 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 jednorazowo w miesiącu w którym został przekroczony limit
4 – Usługi serwisowe
1. Roboczogodzina zespołu wdrożeniowego - 25zł
Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pracy jednej osoby z zespołu wdrożeniowego pracującej nad edycją
danych klienta lub wprowadzającej jakieś informacje za klienta.
2. Roboczogodzina zespołu programistycznego – 30zł
Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pracy jednej osoby z zespołu programistycznego pracującej na rzecz
klienta w zakresie zwiększanie funkcjonalności aplikacji IAI-Shop.com zgodnie z wytycznymi klienta.
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3. Godzina indywidualnego szkolenia z zakresu e-biznesu w oparciu o aplikację IAI-Shop.com – 60zł
Obejmuje indywidualne szkolenie w siedzibie IAI-System.com 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).
Jeżeli w ramach szkolenia pracownik IAI-System.com ma dojechać do klienta wtedy doliczana jest
indywidualnie negocjowana opłata za dojazd i czas dojazdu.
4. Roboczogodzina administratora serwera – 40zł
Naliczana w przypadku instalowania nietypowych usług, konserwacji tych usług lub wprowadzania
nietypowych konfiguracji (pod warunkiem technicznej możliwości wykonania) zarówno na serwerach
dedykowanych jak i serwerach IAI-Shop.com.

5 – Usługi serwisowe graficzne
1. Roboczogodzina zespołu graficznego przy modyfikacji maski sklepu - 40zł
Opłata 20zł za każde rozpoczęte pół godziny pracy jednej osoby z zespołu graficznego pracującej na
rzecz klienta w zakresie modyfikacji maski sklepu.
2. Roboczogodzina zespołu graficznego przy innych pracach graficznych - 45zł
Opłata za każdą rozpoczęte godzinę pracy jednej osoby z zespołu graficznego pracującej na rzecz klienta
w zakresie wykonania elementów graficznych takich jak bannery, reklamy prasowe, retusz i inne usługi
graficzne nie związane z modyfikacją maski sklepu.
3. Wykonanie maski panelu programu partnerskiego wg. projektu indywidualnego – 1000zł
Standardowa maska panelu programu partnerskiego jest darmowa. Opłata 1000zł naliczana jest w
przypadku chęci modyfikacji maski wg. indywidualnego projektu.
4. Wykonanie projektu sklepu (designu) do maski w wariancie BASIC – 199zł
Wykonanie projektu wizualnego sklepu IAI-Shop.com do wariantu BASIC. W wariancie tym
przewidujemy do 5 roboczogodzin grafika na przygotowanie projektu jednej ze stron: głównej, listy
produktów lub karty produktu.
5. Wykonanie projektu sklepu (designu) do maski w wariancie
ADVANCED lub SOPHISTICATED– 359zł
Wykonanie projektu wizualnego sklepu IAI-Shop.com do wariantu ADVANCED lub SOPHISTICATED.
W wariancie tym przewidujemy do 9 roboczogodzin grafika na przygotowanie trzech podstron: głównej,
listy produktów i karty produktu.
6. Kodowanie maski sklepu w wariancie BASIC w oparciu o projekt – 399zł
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 10 roboczogodzin zespołu graficznego w
oparciu o narzucony schemat i konstrukcję strony.
7. Kodowanie maski sklepu w wariancie ADVANCED w oparciu o projekt – 899zł
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.
8. Kodowanie maski sklepu w wariancie SOPHISTICATED w oparciu o projekt – 1999zł
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 55 roboczogodzin zespołu
graficznego w oparciu o zmienny układ strony.
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9. Przygotowanie logo – 279zł
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 wektoryzację, 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
10. Dodatkowa wersja językowa do sklepu w wariancie BASIC – 149zł
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.
Opłata nie obejmuje kosztów tłumaczenia i przygotowania tekstów i jest naliczana dla każdej maski
sklepu w wariancie BASIC osobno.
11. Dodatkowa wersja językowa do sklepu w wariancie ADVANCED – 199zł
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.
Opłata nie obejmuje kosztów tłumaczenia i przygotowania tekstów i jest naliczana dla każdej maski
sklepu w wariancie ADVANCED osobno.
12. Dodatkowa wersja językowa do sklepu w wariancie SOPHISTICATED – 249zł
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.
Opłata nie obejmuje kosztów tłumaczenia i przygotowania tekstów i jest naliczana dla każdej maski
sklepu w wariancie SOPHISTICATED osobno.

6 – Usługi cykliczne dodatkowe
1. Rejestracja domeny polskiej (.pl), europejskiej (.eu) lub amerykańskiej (.com, .net, .org itp.) obowiązująca cena Home.pl lub 5% niższa od cennika Home.pl
Jeżeli w Home.pl obowiązuje promocja kosztów rejestracji domeny, wtedy obowiązuje taka sama cena
promocyjna. Jeżeli nie trwa żadna promocja, wtedy klient uzyskuje 5% rabatu od ceny Home.pl
oferowanej na daną domenę.
Ważność zamówionej nowej domeny wynosi 1 rok od momentu jej rezerwacji przez IAI-System.com i
jest opłatą z góry za cały rok.
2. Przedłużenie ważności domeny (.pl), europejskiej (.eu) lub amerykańskiej (.com, .net, .org itp.) cena o 5% niższa od cennika Home.pl
Obowiązującą ceną przy przedłużeniu jest 5% rabat od ceny Home.pl oferowanej na daną domenę.
Ważność zamówionej nowej domeny wynosi 1 rok od momentu jej rezerwacji przez IAI-System.com i
jest opłatą z góry za cały rok.

Wszystkie podane ceny są cenami netto i w celu uzyskania ceny brutto należy do nich doliczyć 22% VAT.
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