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Cennik usług XLE Sp. z o.o.      Cennik obowiązuje od 1.11.2021 r.

Ceny w poniższym cenniku są cenami netto - nie zawierają 23% podatku VAT.

Cena za 1 osobo-roboczo-godzinę (1h): 260 zł

Umowa abonamentowa serwisowa - zlecenia rozliczane co 15 minut
Umowa Cena abonamentu / mc Kolejne godziny wg rozliczenia

2 h 600 zł 240 zł

5 h 1 200 zł 220 zł

10 h 2 200 zł 200 zł

20 h 4 200 zł 200 zł

>20 h indywidualnie indywidualnie

Pakiety wdrożeniowo serwisowe - zlecenia rozliczane co 30 minut

Pakiet Cena za 1h Cena pakietu

5 h 260 zł 1 300 zł

od 10 h 240 zł od 2 400 zł

od 100 h 220 zł od 22 000 zł

od 300 h 200 zł od 60 000 zł

od 500 h 190 zł od 95 000 zł

Kalkulowanie kosztu analizy

Forma zapłaty Cena za 1h

50% przedpłata i 50% po analizie 220 zł

100% przedpłata 200 zł

Opcje dodatkowe

Dopłaty Cena

N3BD do umowy serwisowej gwarantująca podjęcie zlecenia w ciągu 3 dni roboczych; 
dodatkowo - niewykorzystane godziny przechodzą na kolejny miesiąc

50 zł/do 1h/m-c

Express za ominięcie kolejki - dopłata jednorazowa do usługi za pilne zlecenia 200 zł

Dyżur do umowy serwisowej – rozszerzenie regulaminowego czasu pracy – patrz regulamin 1 200 zł/m-c

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji określone są w regulaminie usług.
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