Cennik usług NOWALU Sp. z o.o. Cennik obowiązuje od 15/03/2022
Prace serwisowe / Usługi - stawka podstawowa godz. 8:30-16:30 od poniedziałku do piątku w dni robocze
(Prace wdrożeniowe, szkolenie, konsultacje, serwis oprogramowania) czas reakcji: jak najszybciej ale nie dłużej niż 14 dni
Programy handlowe

Cena netto [zł]
240,00 zł / godz.

Po 1h rozliczanie za rozpoczęte 30 min
240,00 zł / godz.
Po 1h rozliczanie za rozpoczęte 30 min

(Subiekt, Gestor GT lub NEXO, Mikrosubiekt)
Programy kadrowo-płacowe i księgowe
- InsERT GT lub NEXO (Gratyfikant, Rewizor, Rachmistrz)
-SYMFONIA (R2płatnik, R2FK, R2księga, R2środki, R2Firma)

120,00 zł / 30 min

Zdalny serwis przez Internet (za każde rozpoczęte 30 min )
W siedzibie NOWALU Sp. z o.o.

240,00 zł / godz.

Prace programistyczne - pisanie programów, dodatków do programów na indywidualne zamówienie

Prace serwisowe / Usługi procesora- stawki ekstra

Wycena indywidualna

Cena netto [zł]

Skrócenie czasu reakcji lub praca poza godzinami pracy

Wycena indywidualna

Usługa procesora, związana z zaangażowaniem i/lub delegowaniem konsultanta w związku z realizacją przez podmiot przetwarzający
art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym „RODO”.
Pakiety wdrożeniowe godzinowe (płatne z góry, ważny przez 3- mc). czas reakcji: jak najszybciej ale nie dłużej niż 14 dni
* pakiety do wykorzystania wyłącznie w godz. 8:30-16:30 od poniedziałku do piątku
Pakiet serwisowy 10 godz

250zł / godz.

Cena netto [zł]
2200 zł / 10h

Cena netto [zł]

Dojazd
Poza Wrocławiem – dojazd liczony w obie strony

1,5 zł / km

Ryczałt za nocleg poza Wrocławiem (osobodoba)

250,00 / za każdy nocleg

Ceny mogą ulec zmianie, nie zawierają 23% podatku VAT. Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego.
www. nowalu.pl mail: info@nowalu.pl

tel. 696 522 333

