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SZCZEGÓŁOWY CENNIK REDCART dla pakietów promocyjnych
SMART i ALLINCLUSIVE

Opłaty dla pakietu SMART

Opłata za usługę sklepu internetowego - 29 zł netto (opłata miesięczna)1.
Prowizja od sprzedaży netto 1,9% - naliczana co miesiąc od wszystkich transakcji nie mniej niż 392.
zł netto miesięcznie
Certyfikat SSL (Commercial SSL)  dla usługi sklepu internetowego - 9 zł netto (opłata miesięczna)3.
Wzór regulaminu i polityki prywatnosci zodnej z RODO dla sklepu internetowego – 9 zł netto4.
(opłata miesięczna)

Opłaty dla pakietu ALLINCLUSIVE

Opłata za usługę sklepu internetowego - 95 zł netto (opłata miesięczna)1.

Opłaty wpólne dla pakietów SMART i ALLINCLUSIVE

Dostęp do usługi RedCart API - 50zł netto (opłata miesięczna)1.
Instalacja certyfikatu SSL dostarczonego przez Klienta – od 119zł netto2.
Profesjonalny audyt SEO – 900 zł netto3.
Pomoc w uruchomieniu sklepu (asysta telefoniczna) – 350 zł netto (2 godziny wsparcia4.
pracownika działu obsługi klienta)

Dodatkowe opcje graficzne

Wersja mobilna sklepu (RWD) – 500 zł netto1.
Szablon aukcji (Allegro, eBay) – 499 zł netto2.
Szablon newsletter – od 250 zł netto3.
Logotyp sklepu – od 300 zł netto4.
Baner graficzny – od 50 zł netto (koszt uzależniony od wielkości banera)5.
Widget graficzny lub Pageflip – 150 zł netto6.
Favicon – 50 zł netto7.
Usługi dostępne w trybie ekspresowym: dopłata 30%8.

Szkolenia

Szkolenie z obsługi oprogramowania RedCart (w siedzibie RedCart) – 150 zł netto / godzinę /1.



osobę
Szkolenie z obsługi oprogramowania RedCart (szkolenie online) – 120 zł netto / godzinę / osobę2.
Grupowe szkolenie z obsługi oprogramowania RedCart (w siedzibie RedCart lub online) – cena3.
ustalana indywidualnie
Dedykowane szkolenie z wybranego zagadnienia (w siedzibie RedCart lub online) – cena4.
ustalana indywidualnie

Usługi serwisowe

Roboczogodzina pracy przy imporcie danych – 120 zł netto1.
Roboczogodzina pracy programisty – 120 zł netto2.
Roboczogodzina pracy zespołu programistycznego – 350 zł netto3.
Roboczogodzina pracy grafika/webdevelopera – 120 zł netto4.
Roboczogodzina pracy administratora – 120 zł netto5.
Przywrócenie kopii zapasowej sklepu na żądanie klienta – 200 zł netto6.
Usługi dostępne w trybie ekspresowym: dopłata 50%

Usługi dodatkowe

Usunięcie logo RedCart w sklepie internetowym (White Label) – 500 zł netto1.

Opłaty dodatkowe

Wypłata środków zgromadzonych na saldzie klienta na wskazany rachunek bankowy prowadzony1.
w Polsce – 1 zł netto
Wpłata środków na saldo klienta z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych PayPal –2.
opłata zgoda z prowizją pobieraną przez PayPal
Przesyłka listowna na terenie Polski – 5 zł netto3.
Cesja umowy (przeniesienie praw własności) – 25 zł netto4.
Zwrot nadpłaty środków z salda klienta – 20 zł netto5.
Usunięcie i archiwizacja sklepu internetowego wraz z danymi na skutek zaległości w płatnościach6.
– 350 zł netto
Udzielenie informacji policji, prokuraturze lub innym państwowym organom ścigania, kontroli -7.
30 zł netto za każdy wniosek

Aplikacje pomocnicze

RedCart Subiekt – 50 zł netto (opłata miesięczna)1.
RedCart Fiskalizator (tylko drukarki firmy POSNET) – 50 zł netto (opłata miesięczna)2.


