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SZCZEGÓŁOWY CENNIK REDCART

(ważny od 01.12.2022r.)

Usługi główne

Pakiet Multishop (Dodatkowy sklep internetowy) – 199 zł netto (opłata miesięczna)1.
Dostęp do usługi RedCart API – 50 zł netto (opłata miesięczna)2.
Certyfikat SSL (SSL/TLS) -  15 zł netto (opłata miesięczna za wydanie/przedłużenie certyfikatu)3.
Regulamin i polityka prywatności opracowana przez kancelarię prawną - 15 zł netto (opłata4.
miesięczna)
Instalacja certyfikatu SSL dostarczonego przez Klienta – od 179 zł netto5.
Pomoc w uruchomieniu sklepu (asysta telefoniczna) – 350 zł netto (2 godziny wsparcia6.
pracownika działu obsługi klienta)
Dodanie nowej wersji językowej (bez tłumaczeń) dla sklepu internetowego - 200 zł netto7.
Zwiększenie limitu o dodatkowe 10 000 produktów dla pakietu PREMIUM - 50 zł netto (opłata8.
miesięczna, opcja dostępna tylko dla pakietu PREMIUM)

Szkolenia

Szkolenie z obsługi oprogramowania RedCart (w siedzibie RedCart) – 500 zł netto /  osobę1.
Szkolenie z obsługi oprogramowania RedCart (szkolenie online) – 300 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 – 150 zł netto1.
Roboczogodzina pracy programisty – 150 zł netto2.
Roboczogodzina pracy zespołu programistycznego – 500 zł netto3.
Roboczogodzina pracy grafika/webdevelopera – 150 zł netto4.
Roboczogodzina pracy administratora – 150 zł netto5.
Przywrócenie kopii zapasowej sklepu na żądanie klienta – 200 zł netto6.
Usługi dostępne w trybie ekspresowym: dopłata 50%7.

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
Przesyłka listowna na terenie Polski – 5 zł netto2.
Cesja umowy (przeniesienie praw własności) – 25 zł netto3.
Zwrot nadpłaty środków z salda klienta – 20 zł netto4.
Usunięcie i archiwizacja sklepu internetowego wraz z danymi na skutek zaległości w płatnościach5.
– 350 zł netto
Udzielenie informacji policji, prokuraturze lub innym państwowym organom ścigania, kontroli -6.
30 zł netto za każdy wniosek

Aplikacje pomocnicze

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

Integracje z hurtowniami

Dowolna hurtownia  – 90 zł netto (opłata miesięczna)1.
Pakiet 3 integracji z hurtowniami - 259 zł netto (opłata miesięczna)2.
Pakiet 5 integracji z hurtowniami - 349 zł netto (opłata miesięczna)3.
Pakiet 10 integracji z hurtowniami - 499 zł netto (opłata miesięczna)4.

Dodatkowa opłata dotyczy modyfikacji, które wykraczają poza standardową funkcjonalność integracji
z hurtownią i polegają na dostosowaniu mechanizmu integracyjnego do indywidualnych wymagań
Klienta. Dodatkowej opłacie może podlegać np. rozbudowa integracji o kilka plików XML z ofertą,
pobranie dodatkowych parametrów do produktów lub import plików graficznych nie występujących
w podstawowej ofercie dostawcy. Dodatkowa opłata może być naliczona również w przypadku
modyfikacji integracji z dostawcami, którzy posiadają w swojej ofercie więcej niż 50 000 produktów.

Archiwum

Cennik dla pakietów SILVER, GOLD, PLATINIUM oraz DIAMOND (obowiązujący do 29 maja1.
2019r.)
Cennik dla pakietów SMART I ALL INCLUSIVE (obowiązujący do 09 kwietnia 2020r.)2.

https://redcart.pl/doc/Archiwum-Cennik-Silver-Gold-Platinium.pdf
https://redcart.pl/doc/Archiwum-Cennik-Silver-Gold-Platinium.pdf
https://redcart.pl/doc/cennik_smart_allinclusive.pdf

