Ceny modułów JPK i RODO do systemu FK BONUS
firmy ZSiWI Comped Sp. z o. o.
Moduł JPK_V7M/V7K (zawiera w sobie JPK_VAT)
Moduł JPK_KR
Moduł JPK_WB
Moduł JPK_Faktury
Moduł JPK_Magazyn
Moduł RODO (rejestr przetwarzania)
Moduł weryfikacji NIP
Pakiet JPK_KR, JPK_WB, RODO i NIP
Rabaty do modułów jw.:
Dla firm z umową ryczałtową za każdy moduł
Dla biur rachunkowych za jeden moduł dla jednej firmy
Dla biur rachunkowych przy jednorazowym zakupie do 4 modułów
Dla biur rachunkowych przy jednorazowym zakupie od 5 modułów
Dla biur rachunkowych przy jednorazowym zakupie od 10 modułów
Rabaty nie mogą być łączone i sumowane w czasie.

1200 zł
700 zł
500 zł
700 zł
600 zł
400 zł
400 zł
1500 zł

20 %
20 %
30 %
40 %
50 %

Podane powyżej ceny są cenami netto obowiązują do końca roku 2020.
Uwaga:
Aktywacja pełnej wersji modułu JPK_V7M/V7K w programie FK BONUS wymaga
wprowadzenia w tym programie klucza aktywującego moduł. Klucz aktywacyjny
można uzyskać mailowo lub telefonicznie od ZSiWI Comped Sp. z o. o. po wpłaceniu
na konto PKO BP III/O WROCŁAW 96 1020 5242 0000 2802 0145 2762 kwoty
wynikającej z cennika. W tytule płatności prosimy podać: „Moduł JPK” oraz NIP firmy
obsługiwanej programem księgowym. Dla każdej firmy wymagana jest oddzielna
zapłata. Po otrzymaniu wpłaty kupującemu zostanie przesłana faktura i udostępniony
klucz aktywacyjny.

Cena modułu JPK do systemów sprzedaży
firmy ZSiWI Comped Sp. z o. o.
Adaptacja systemu sprzedaży do wymogów JPK_V7M/V7K

450 zł

Uwaga: Podane powyżej ceny netto obowiązują do końca roku 2020.

Warunki świadczenia usług serwisowych w roku 2021
Ze względu na planowane ograniczenie zakresu świadczonych przez ZSiWI Comped
Sp. z. o. o. usług serwisowych oraz przejście firmy Comped w 2021 roku w stan
likwidacji, jak również ze względu na konieczność zaplanowania racjonalnego i
bezpiecznego świadczenia usług w okresie pandemii COVID-19, gwarancję
świadczenia serwisu oprogramowania przez Comped Sp. z o. o. będziemy mogli

zapewnić jedynie firmom, z którymi zawarte zostaną ryczałtowe umowy ma serwis
oprogramowania.
Wzór takiej umowy znajduje się na stronie www.comped.com.pl. W przypadku chęci
zawarcia odnośnej umowy, prosimy o jej wydrukowanie, podpisanie oraz przesłanie
do dnia 15 listopada 2020 r. dwóch egzemplarzy umowy na adres: Comped Sp. z
o.o., Oborniki Śląskie, ul. J. K. Korzeniowskiego 35 lub skanu umowy drogą mailową
na adres mpop@comped.com.pl lub jjmark@comped.com.pl. Firmy z zawartą
umową serwisową uzyskają automatycznie rabat przy zakupie modułów
dodatkowych wymienionych w cenniku.
Koszt netto związany z zawarciem ryczałtowej umowy serwisowej wynika ze
stawki godzinowej 150 zł netto/godz. i liczby godzin serwisu w miesiącu.
Minimalna liczba godzin wynosi jedną godzinę dla firm eksploatujących tylko jeden
program wytworzony przez Comped Sp. z o. o., np. jeden system FK BONUS, oraz
dwie godziny dla firm korzystających z większej liczby programów, np. programu
księgowego, systemu sprzedaży, eksportu i importu danych itp. Firmy z aktualnie
obowiązującą umową serwisową nie muszą zawierać nowych umów.
Dane kontaktowe:
ZSiWI Comped Sp. z o. o.
ul J. K. Korzeniowskiego 35, 55-120 Oborniki Śląskie
mail: mpop@comped.com.pl, jjmark@comped.com.pl
tel.: 603953501, 603953502
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny
dr inż. Maciej Popkiewicz
dyrektor ZSiWI Comped Sp. z o. o.
dr inż. Jakub Markowski
z-ca dyrektora ZSiWI Comped Sp. z o. o.

