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Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. 

NAZWA USŁUGI CENA NETTO 

SOFTWARE 

Usługa dotycząca oprogramowania ERP 150 zł/h 

Usługa dotycząca serwera Microsoft / Linux 150 zł/h 

Usługa dotycząca oprogramowania innego niż powyższe od 100 zł/h 

PODPIS ELEKTRONICZNY 

Usługa dotycząca procesu pozyskania 

certyfikatu kwalifikowanego w trybie 

StandardI (wydanie certyfikatu do 7 dni 

roboczych) 

W siedzibie firmy  100 zł/os. 

U klienta na terenie 

miasta Jastrzębie-Zdrój 
150 zł/os. 

U klienta do 40 km poza 

terenem miasta 

Jastrzębie-Zdrój 

200 zł/os. 

Usługa dodatkowa dotycząca przyspieszenia procesu pozyskania 

certyfikatu kwalifikowanego w trybie Turbo Ekspres (wydanie 

certyfikatu do 30 min.II)  

50 zł/os. 

Usługa dotycząca procesu odnowienia certyfikatu kwalifikowanegoIII 70 zł/os. 

Instalacja certyfikatu kwalifikowanego na karcie kryptograficznej 

Certum3 
80 zł/os. 

Potwierdzenie tożsamości do wniosku 

wygenerowanego samodzielnie przez 

subskrybentaBłąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

W siedzibie firmy  50 zł/os. 

U klienta na terenie 

miasta Jastrzębie-Zdrój 
100 zł/os. 

U klienta do 40 km poza 

terenem miasta 

Jastrzębie-Zdrój 

150 zł/os. 

KASY FISKALNE 

Przegląd kasy fiskalnej - 24 miesiące 178,86 zł 

Przegląd kasy fiskalnej - 12 miesięcyIV 105,69 zł 

Pakiet „Programowanie, szkolenie, fiskalizacja” 150 złV 

Odczyt/Zakończenie pracy urządzenia 200 zł 

Interwencja serwisowa w miejscu instalacji kasy na żądanie klienta 80 zł/h + 50 zł (wyjazd) 

Zmiana matrycy VAT + kody (1-30)  100zł 

Programowanie lub edycja bazy danych: 

Nagłówek tekstowy 30 zł 

Nagłówek graficzny od 50 zł 

1-3 kodów GRATIS 

4-10 kodów 30 zł 

11-30 kodów 50 zł 

31-50 kodów 70zł 

>50 kodów 100 zł/h 

WAGA DO 15 KG 

Legalizacja lub kalibracja 
z kalkulatorem 70 zł 

bez kalkulatora 60 zł 
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1. Powyższy cennik usług serwisowych dotyczy usług wykonywanych przez firmę 

TRON Computers Sp. z o.o. 

2. Firma TRON Computers Sp. z o.o. wykonuje usługi wymienione w cenniku w swojej siedzibie mieszczącej 

się przy ul. 11 Listopada 71, 44-335 Jastrzębie-Zdrój (budynek Jaster obok marketu Netto). 

3. Usługi związane z oprogramowaniem odbywają się w większości przypadków przez połączenia zdalne przy 

pomocy programów do tego przeznaczonych (np. TeamViewer). 

4. Ceny w cenniku są cenami netto, nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I Przygotowanie dokumentacji, potwierdzenie tożsamości, kompletacja i wysłanie dokumentów elektronicznie. 
II Jeśli wniosek został złożony do godziny 15:00 w dni robocze. 
III Usługa wykonywana zdalnie lub w siedzibie firmy Tron Computers Sp. z o.o. 
IV Tylko i wyłącznie do 12 miesięcy od daty fiskalizacji lub ostatniego przeglądu. 
V W przypadku dużej ilości kodów PLU (towary i/lub usługi) cena może wzrosnąć. 


