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Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego. Strona 1 z 11 

N - NOWOŚĆ  1) - Licencja na jedno stanowisko  2) - Licencja na jedno stanowisko plus dwa stanowiska Subiekta GT gratis  3) - Pakiet podstawowy umożliwiający pracę w na 3 
stanowiskach komputerowych  4) – Licencja obowiązuje jeden rok  5) - Pakiet podstawowy umożliwiający obsługę 30 pracowników  6) - Firma InsERT zastrzega sobie prawo do 
zmiany cen w zależności od kursu euro  7) – Licencja na jeden adres/oddział  8)  - Licencje są sprzedawane  w pakietach po 2 rdzenie. Wymagane jest posiadanie licencji na 
minimum 4 rdzenie na każdy procesor fizyczny serwera.  9) - Microsoft SQL Server w wersji Runtime może być zakupiony i użytkowany odpowiednio wyłącznie z systemem InsERT 
GT lub InsERT nexo, przy czym pierwsze zamówienie w modelu Serwer + CAL musi obejmować co najmniej 3 stanowiska klienckie. 10) – dotyczy programów z linii InsERT GT, 
DOS, Subiekta dla Windows, Rachmistrza dla Windows, Rewizora dla Windows oraz mikroSubiekta (rejestracja przed 6.04.2019) 

  
 

Sprzedaż Netto Brutto 

 Subiekt nexo 1) (system wspomagania sprzedaży) wersja na 1 stanowisko 599,00  736,77 

 Subiekt nexo 3) (system wspomagania sprzedaży) wersja na 3 stanowiska 999,00 1228,77 

    rozszerzenie na następne 1 stanowisko (do Subiekta nexo) 490,00  602,70 

    rozszerzenie na następne 3 stanowiska (do Subiekta nexo) 890,00 1094,70 

    cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Subiekta) wersja na 1 stanowisko 299,00 367,77 

    cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Subiekta) wersja na 3 stanowiska  499,00 613,77 

   cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Subiekta) rozszerzenie na 1 stanowisko 245,00 301,45 

   cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Subiekta) rozszerzenie na 3 stanowiska  445,00 547,35 

   upgrade z nexo do nexo PRO wersja na 1 stanowisko komputerowe 650,00 799,50 

   upgrade z nexo do nexo PRO wersja na 3 stanowiska komputerowe 1050,00 1291,50 

 Subiekt nexo 1 st. + Subiekt nexo krok po kroku (system sprzedaży + szkolenie multimedialne) 725,00 891,75  

 Subiekt nexo 3 st. + Subiekt nexo krok po kroku (system sprzedaży + szkolenie multimedialne) 1125,00 1383,75  

 Subiekt nexo PRO 1) (system wspomagania sprzedaży) wersja na 1 stanowisko 1199,00  1474,77 

 Subiekt nexo PRO 3) (system wspomagania sprzedaży) wersja na 3 stanowiska 1999,00  2458,77 

    rozszerzenie na następne 1 stanowisko (do Subiekta nexo PRO) 990,00  1217,70 

    rozszerzenie na następne 3 stanowiska (do Subiekta nexo PRO) 1690,00  2078,70 

    cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników  starszych wersji Subiekta) wersja na 1 stanowisko 599,00 613,77 

    cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników  starszych wersji Subiekta) wersja na 3 stanowiska 999,00 1228,77 

   cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Subiekta) rozszerzenie na 1 stanowisko 495,00 608,85 

   cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Subiekta) rozszerzenie na 3 stanowiska  845,00 1039,35 

 
Subiekt nexo PRO 1 st. + Subiekt nexo krok po kroku (system sprzedaży + szkolenie 

multimedialne) 
1325,00 1629,75  

 
Subiekt nexo PRO 3 st. + Subiekt nexo krok po kroku (system sprzedaży + szkolenie 

multimedialne) 
2125,00 2613,75  

Subiekt GT 3) (system sprzedaży) 799,00  982,77 

   licencja na pracę zdalną/oddziałową 7) 300,00  369,00 

   rozszerzenie na następne 3 stanowiska 590,00 725,70 

   cena specjalna (dla użytkowników Subiekta dla Windows) 510,00 627,30 

   cena specjalna (dla użytkowników mikroSubiekta) 649,00 798,27 

Subiekt GT 3)+Subiekt GT krok po kroku (system sprzedaży + szkolenie multimedialne) 925,00  1137,75  

Subiekt GT Sfera 2) (otwarty system sprzedaży) 1598,00 1965,54 

cena specjalna (dla użytkowników Subiekta dla Windows) 1218,00 1498,14 

cena specjalna (dla użytkowników mikroSubiekta) 1448,00 1781,04 

Sfera dla Subiekta GT (dodatek do systemu sprzedaży) 799,00  982,77 

rozszerzenie na kolejne stanowisko 490,00  602,70 

rozszerzenie na kolejne stanowisko wraz z dodatkowym stanowiskiem Subiekta GT 690,00  848,70 

niebieski PLUS dla InsERT GT (rozszerzenie funkcjonalne) 990,00  1217,70 

zielony PLUS dla InsERT GT (rozszerzenie funkcjonalne) 990,00  1217,70 

czerwony PLUS dla InsERT GT (rozszerzenie funkcjonalne) 990,00  1217,70 

Subiekt 123 4) (fakturowanie online - pakiet podstawowy - 12 miesięcy) 99,00  121,77 

InsERT S.A., ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław 

dział handlowy: tel. 71 78 761 10, faks: 71 78 76 111 

sekretariat: 71 78 76 100 

dział pomocy technicznej: 71 78 76 123 

www.insert.com.pl, e-mail: office@insert.com.pl 
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   moduł fiskalizacji 4) 49,90  61,38 

   użytkownik+4) 89,90 110,58 

Gestor nexo 1) (system zarządzania relacjami z klientami) wersja na 1 stanowisko 399,00 490,77 

Gestor nexo 3) (system zarządzania relacjami z klientami) wersja na 3 stanowiska 699,00 859,77 

   rozszerzenie na następne 1 stanowisko (do Gestora nexo) 290,00 356,70 

   rozszerzenie na następne 3 stanowiska (do Gestora nexo) 590,00 725,70 

   cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Gestora) wersja na 1 stanowisko 199,00 244,77 

   cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Gestora) wersja na 3 stanowiska  349,00 429,27 

   cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Gestora) rozszerzenie na 1 stanowisko 145,00 178,35 

   cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Gestora) rozszerzenie na 3 stanowiska  295,00 362,85 

  upgrade z nexo do nexo PRO wersja na 1 stanowisko komputerowe 550,00 676,50 

  upgrade z nexo do nexo PRO wersja na 3 stanowiska komputerowe 750,00 922,50 

Gestor nexo 1 st. + Gestor nexo krok po kroku (system zarządzania relacjami z klientami+ 

szkolenie multimedialne) 
525,00 645,75  

Gestor nexo 3 st. + Gestor nexo krok po kroku (system zarządzania relacjami z klientami+ 

szkolenie multimedialne) 
825,00 1014,75  

Gestor nexo PRO 1) (system zarządzania relacjami z klientami) wersja na 1 stanowisko 899,00  1105,77 

Gestor nexo PRO 3) (system zarządzania relacjami z klientami) wersja na 3 stanowiska 1399,00  1720,77 

   rozszerzenie na następne 1 stanowisko (do Gestora nexo PRO) 690,00  848,70 

   rozszerzenie na następne 3 stanowiska (do Gestora nexo PRO) 1190,00 1463,70 

   cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Gestora) wersja na 1 stanowisko 449,00 552,27 

   cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Gestora) wersja na 3 stanowiska 699,00 859,77 

   cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Gestora) rozszerzenie na 1 stanowisko 345,00 424,35 

   cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Gestora) rozszerzenie na 3 stanowiska  595,00 731,85 

Gestor nexo PRO 1 st. + Gestor nexo krok po kroku (system sprzedaży + szkolenie 

multimedialne) 
1025,00 1260,75  

Gestor nexo PRO 3 st. + Gestor nexo krok po kroku (system sprzedaży + szkolenie 

multimedialne) 
1475,00 1814,25  

InsERT mobile (aplikacja mobilna - moduł Kalendarz - 12 miesięcy) 59,90 73,68  

Gestor GT (system zarządzania relacjami z klientami) 699,00 859,77 

    licencja oddziałowa na pracę zdalną 250,00  307,50 

    rozszerzenie na następne 3 stanowiska  450,00  553,50 

Gestor GT Sfera (otwarty system zarządzania relacjami z klientami) 1398,00 1719,54 

Sfera dla Gestora GT (dodatek do systemu zarządzania relacjami z klientami) 699,00 859,77 

    rozszerzenie na kolejne stanowisko 390,00 479,70 

    rozszerzenie na kolejne stanowisko wraz z dodatkowym stanowiskiem Gestora GT  550,00 676,50 

Sello 4)  (system wspomagający sprzedaż w serwisach aukcyjnych – abonament roczny)  199,00 244,77 

   abonament dwuletni do jednego konta z serwisu aukcyjnego (wyłącznie w sprzedaży elektronicznej) 389,00 478,47 

   abonament na 30 dni do jednego konta z serwisu aukcyjnego (wyłącznie w sprzedaży elektronicznej) 22,90 28,17 

Subiekt Sprint 21) (system szybkiej sprzedaży detalicznej)  400,00 492,00 

   rozszerzenie na kolejne stanowisko  400,00 492,00 

vendero (Firmowy serwis WWW) licencja na 1 rok użytkowania 99,00 121,77 

vendero (Sklep 1000 produktów) licencja na 1 rok użytkowania 449,00 552,27 

   cena specjalna (dla posiadaczy abonamentu do Subiekta nexo lub GT) licencja na 1 rok użytkowania  349,00 429,27 

vendero (Sklep 3000 produktów) licencja na 1 rok użytkowania 549,00 675,27 

   cena specjalna (dla posiadaczy abonamentu do Subiekta nexo lub GT) licencja na 1 rok użytkowania 449,00 552,27 
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vendero (Witryna z ofertą 1000 produktów) licencja na 1 rok użytkowania 299,00 367,77 

   cena specjalna (dla posiadaczy abonamentu do Subiekta nexo lub GT) licencja na 1 rok użytkowania 249,00 306,27 

vendero (Witryna z ofertą 3000 produktów) licencja na 1 rok użytkowania 399,00 490,77 

   cena specjalna (dla posiadaczy abonamentu do Subiekta nexo lub GT) licencja na 1 rok użytkowania 349,00 429,27 

   rozszerzenie sklepu www o 1000 produktów 70,00 86,10 

   rozszerzenie sklepu www o 3000 produktów 190,00 233,70 

   rozszerzenie witryny z ofertą o 1000 produktów 70,00 86,10 

   rozszerzenie witryny z ofertą o 3000 produktów 190,00 233,70 

mikroSUBIEKT 1) (uproszczony system sprzedaży) 150,00  184,50 

Księga przychodów i rozchodów Netto Brutto 

Rachmistrz nexo (KPiR i podatek zryczałtowany) licencja na 1 stanowisko  449,00 552,77 

 Rachmistrz nexo (KPiR i podatek zryczałtowany) licencja na 3 stanowiska  699,00 859,77 

    rozszerzenie na następne 1 stanowisko (do Rachmistrza nexo) 390,00  479,70 

    rozszerzenie na następne 3 stanowiska (do Rachmistrza nexo) 590,00 725,70 

    cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) wersja na 1 stanowisko 224,00 275,52 

    cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) wersja na 3 stanowiska 349,00 429,27 

    cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) rozszerzenie na 1 stanowisko 195,00 239,95 

   cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) rozszerzenie na 3 stanowiska 295,00 362,85 

  upgrade z nexo do nexo PRO wersja na 1 stanowisko komputerowe 200,00 246,00 

  upgrade z nexo do nexo PRO wersja na 3 stanowiska komputerowe 250,00 307,50 

Rachmistrz nexo 1 st. + Rachmistrz nexo krok po kroku (KPiR i podatek zryczałtowany + 

szkolenie multimedialne) 
575,00 707,25  

Rachmistrz nexo 3 st. + Rachmistrz nexo krok po kroku (KPiR i podatek zryczałtowany + 

szkolenie multimedialne) 
825,00 1014,75  

 Rachmistrz nexo PRO (KPiR i podatek zryczałtowany) licencja na 1 stanowisko 599,00 736,77 

 Rachmistrz nexo PRO (KPiR i podatek zryczałtowany) licencja na 3 stanowiska 899,00 1105,77 

    rozszerzenie na następne 1 stanowisko (do Rachmistrza nexo PRO) 490,00 602,70 

    rozszerzenie na następne 3 stanowiska (do Rachmistrza nexo PRO) 790,00 971,70 

    cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) wersja na 1 stanowisko  299,00 367,77 

    cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) wersja na 3 stanowiska  449,00 552,27 

   cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) rozszerzenie na 1 stanowisko 245,00 301,35 

   cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) rozszerzenie na 3 stanowiska 395,00 485,85 

 Rachmistrz nexo PRO 1 st. + Rachmistrz nexo krok po kroku (KPiR i podatek zryczałtowany + 

szkolenie multimedialne) 
725,00 891,75  

Rachmistrz nexo PRO 3 st. + Rachmistrz nexo krok po kroku (KPiR i podatek zryczałtowany + 

szkolenie multimedialne) 
1025,00 1260,75  

Rachmistrz GT (księga przychodów i rozchodów i system naliczania podatku zryczałtowanego) 449,00 552,27 

    licencja na pracę zdalną/oddziałową 7)  175,00 215,25 

    cena specjalna (dla użytkowników Rachmistrza dla Windows) 339,00 416,97 

Księgowość i finanse Netto Brutto 

Rewizor nexo (system finansowo-księgowy) licencja na 1 stanowisko  1199,00  1474,77 

Rewizor nexo (system finansowo-księgowy) licencja na 3 stanowiska  1999,00 2458,77 

   rozszerzenie na następne 1 stanowisko (do Rewizora nexo) 990,00  1217,70 

    rozszerzenie na następne 3 stanowiska (do Rewizora nexo) 1690,00 2078,70 

    cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) wersja na 1 stanowisko 599,00 736,77 

    cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) wersja na 3 stanowiska 999,00 1228,77 
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    cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) rozszerzenie na 1 stanowisko 495,00 608,85 

    cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) rozszerzenie na 3 stanowiska 845,00 1039,35 

   upgrade z nexo do nexo PRO wersja na 1 stanowisko komputerowe 1050,00 1291,50 

  upgrade z nexo do nexo PRO wersja na 3 stanowiska komputerowe 1550,00 1906,50 

Rewizor nexo 1 st. + Rewizor nexo krok po kroku (system finansowo-księgowy + szkolenie 

multimedialne) 
1325,00 1629,75  

 Rewizor nexo 3 st. + Rewizor nexo krok po kroku (system finansowo-księgowy + szkolenie 

multimedialne) 
2125,00 2613,75  

 Rewizor nexo PRO (system finansowo-księgowy) licencja na 1 stanowisko 2199,00 2704,77 

 Rewizor nexo PRO (system finansowo-księgowy) licencja na 3 stanowiska 3499,00 4303,77 

    rozszerzenie na następne 1 stanowisko (do  Rewizora nexo PRO) 1890,00  2324,70 

    rozszerzenie na następne 3 stanowiska (do  Rewizora nexo PRO) 2990,00 3677,70 

    cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) wersja na 1 stanowisko 1099,00 1351,77 

    cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) wersja na 3 stanowiska  1749,00 2151,27 

    cena specjalna 10) (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) rozszerzenie na 1 stanowisko 945,00 1162,35 

    cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) rozszerzenie na 3 stanowiska 1495,00 1838,85 

 Rewizor nexo PRO 1 st. + Rewizor nexo krok po kroku (system finansowo-księgowy + szkolenie 

multimedialne) 
2325,00 2859,75  

Rewizor nexo PRO 3 st. + Rewizor nexo krok po kroku (system finansowo-księgowy + szkolenie 

multimedialne) 
3625,00 4458,75  

Rewizor GT (system finansowo-księgowy) 1499,00 1843,77 

   licencja na pracę zdalną/oddziałową 7) 450,00  553,50 

    cena specjalna (dla użytkowników Rewizora dla Windows) 999,00  1228,77 

 Rewizor GT + Rewizor GT krok po kroku (system finansowo-księgowy + szkolenie multimedialne) 1625,00 1998,75 

Rewizor GT Sfera (otwarty system finansowo-księgowy) 2998,00 3687,54 

Sfera dla Rewizora GT (dodatek do systemu finansowo-księgowego) 1499,00 1843,77 

Kadry i płace Netto Brutto 

Gratyfikant nexo  (system kadrowo-płacowy) do 30 pracowników 1499,00 1843,77 

   rozszerzenie o 50 pracowników 390,00  479,70 

   rozszerzenie do 1000 pracowników 2999,00  3688,77 

   rozszerzenie open Tel. Tel. 

   cena specjalna 10) (dla użytkowników starszych wersji Gratyfikanta) wersja do 30 pracowników 749,00 921,27 

   cena specjalna 10) (dla użytkowników starszych wersji Gratyfikanta) rozszerzenie o 50 pracowników 195,00 239,85 

   cena specjalna 10) (dla użytkowników starszych wersji Gratyfikanta) rozszerzenie do 1000 pracowników 1499,00 1843,77 

   cena specjalna 10) (dla użytkowników starszych wersji Gratyfikanta) rozszerzenie open Tel. Tel. 

  upgrade z nexo do nexo PRO wersja do 50 pracowników 750,00 922,50 

Gratyfikant nexo  +Gratyfikant nexo krok po kroku  

(system kadrowo-płacowy (do 30 pracowników)  + szkolenie multimedialne) 
1625,00 1998,75 

Gratyfikant nexo PRO (system kadrowo-płacowy) do 50 pracowników 2199,00 2704,77 

   rozszerzenie o 50 pracowników 690,00  848,70 

   rozszerzenie do 1000 pracowników 4399,00  5410,77 

   rozszerzenie open Tel. Tel. 

   cena specjalna 10) (dla użytkowników starszych wersji Gratyfikanta) wersja do 50 pracowników 1099,00 1351,77 

   cena specjalna 10) (dla użytkowników starszych wersji Gratyfikanta) rozszerzenie o 50 pracowników 345,00 424,35 

   cena specjalna 10) (dla użytkowników starszych wersji Gratyfikanta) rozszerzenie do 1000 pracowników 2199,00 2704,77 

   cena specjalna 10) (dla użytkowników starszych wersji Gratyfikanta) rozszerzenie open Tel. Tel. 
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Gratyfikant nexo PRO  +Gratyfikant nexo krok po kroku  

(system kadrowo-płacowy (do 50 pracowników)  + szkolenie multimedialne) 
2325,00 2859,75 

Gratyfikant GT 5) (system kadrowo-płacowy) 1499,00 1843,77 

   licencja na pracę zdalną/oddziałową 7) 450,00  553,50 

   rozszerzenie zwykłe o 50 pracowników 390,00  479,70 

   rozszerzenie open znoszące ograniczenie liczby pracowników 1490,00 1832,70 

Gratyfikant GT 5) +Gratyfikant GT krok po kroku  

(system kadrowo-płacowy + szkolenie multimedialne) 
1625,00 1998,75 

Gratyfikant GT Sfera 5) (otwarty system kadrowo-płacowy) 2998,00 3687,54 

Sfera dla Gratyfikanta GT (dodatek do systemu kadrowo-płacowego) 1499,00 1843,77 

Pozostałe programy dla firm Netto Brutto 

Przelewy 2 3) (system drukowania przelewów) 100,00  123,00 

Opieka posprzedażna Netto Brutto 

teleKonsultant 4) (abonament na telefoniczną pomoc techniczną do programów Subiekt nexo/GT, 

Rachmistrz nexo/GT oraz Gestor nexo/GT) 
195,00  239,85 

teleKonsultant 4) (abonament na telefoniczną pomoc techniczną do programów Gratyfikant nexo/GT 

oraz Rewizor nexo/GT) 
295,00  362,85 

teleKonsultant 4) (wyłącznie w momencie generowania abonamentu na ulepszenia; do programów 

Subiekt nexo/GT, Rachmistrz nexo/GT oraz Gestor nexo/GT) 
139,00 170,97 

teleKonsultant 4) (wyłącznie w momencie generowania abonamentu na ulepszenia; do programów 

Gratyfikant nexo/GT oraz Rewizor nexo/GT) 
239,00 293,97 

e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Subiekta nexo do 3 stanowisk, którzy wykupią 

abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
175,00  215,85 

e-abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Subiekta nexo 

posiadających więcej niż 3 stanowiska, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż 

miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 

15,00 18,45 

e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Subiekta nexo do 3 stanowisk) 295,00 362,85 

e-abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Subiekta nexo 

posiadających więcej niż 3 stanowiska) 
25,00 30,75 

 e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Subiekta nexo PRO do 3 stanowisk, którzy 

wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
275,00  338,25 

 e-abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Subiekta nexo PRO 

posiadających więcej niż 3 stanowiska, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż 

miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 

35,00 43,05 

 e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Subiekta nexo PRO do 3 stanowisk) 395,00 485,85 

 e-abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników  Subiekta nexo PRO  

posiadających więcej niż 3 stanowiska) 
45,00 55,35 

e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Gestora nexo do 3 stanowisk, którzy wykupią 

abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
175,00  215,85 

e-abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Gestora  nexo 

posiadających więcej niż 3 stanowiska, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż 

miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 

15,00 18,45 

e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Gestora nexo do 3 stanowisk) 225,00 276,75 

e-abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Gestora  nexo 

posiadających więcej niż 3 stanowiska) 
25,00 30,75 

e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Gestora nexo PRO do 3 stanowisk, którzy wykupią 

abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
275,00  338,25 

e-abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Gestora  nexo PRO 35,00 43,05 
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posiadających więcej niż 3 stanowiska, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż 

miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 

e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Gestora nexo PRO do 3 stanowisk) 325,00 399,75 

e-abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Gestora nexo PRO  

posiadających więcej niż 3 stanowiska) 
45,00 55,35 

 e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Rachmistrza nexo do 3 stanowisk, którzy wykupią 

abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
175,00  215,75 

 e-abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Rachmistrza nexo 

posiadających więcej niż 3 stanowiska, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż 

miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 

15,00 18,45 

 e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Rachmistrza nexo do 3 stanowisk) 225,00 276,75 

 e-abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Rachmistrza nexo 

posiadających więcej niż 3 stanowiska) 
25,00 30,75 

 e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników  Rachmistrza nexo PRO do 3 stanowisk, którzy 

wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
275,00  338,25 

 e-abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Rachmistrza nexo PRO 

posiadających więcej niż 3 stanowiska, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż 

miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 

35,00 43,05 

 e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Rachmistrza nexo PRO do 3 stanowisk) 325,00 399,75 

e-abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Rachmistrza nexo PRO  

posiadających więcej niż 3 stanowiska) 
45,00 55,35 

 e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Rewizora nexo do 3 stanowisk, którzy wykupią 

abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
275,00  338,25 

 e-abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Rewizora nexo 

posiadających więcej niż 3 stanowiska, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż 

miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 

25,00 30,75 

 e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Rewizora nexo do 3 stanowisk) 395,00 485,85 

e-abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Rewizora nexo 

posiadających więcej niż 3 stanowiska) 
35,00 43,05 

 e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Rewizora nexo PRO do 3 stanowisk, którzy 

wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
495,00 608,85 

 e-abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Rewizora nexo PRO 

posiadających więcej niż 3 stanowiska, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż 

miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 

55,00 67,65 

 e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Rewizora nexo PRO do 3 stanowisk) 645,00 793,35 

 e-abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Rewizora nexo PRO  

posiadających więcej niż 3 stanowiska) 
65,00 79,95 

e-abonament na ulepszenia (do Gratyfikanta nexo do 30 pracowników, dla użytkowników którzy 

wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
275,00 338,25 

e-abonament na ulepszenia (do Gratyfikanta nexo za każde kolejne 50 pracowników, dla 

użytkowników którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia 

poprzedniego) 

25,00 30,75 

e-abonament na ulepszenia (do Gratyfikanta nexo do 30 pracowników) 395,00 485,85 

e-abonament na ulepszenia (do Gratyfikanta nexo za każde kolejne 50 pracowników) 35,00 43,05 

e-abonament na ulepszenia (do Gratyfikanta nexo do 1000 pracowników, dla użytkowników którzy 

wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
825,00 1014,75 

e-abonament na ulepszenia (do Gratyfikanta nexo do 1000 pracowników) 1185,00 1457,55 

e-abonament na ulepszenia (do Gratyfikanta nexo open, dla użytkowników którzy wykupią  Tel. 
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abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 

e-abonament na ulepszenia (do Gratyfikanta nexo open)   Tel. 

e-abonament na ulepszenia (do Gratyfikanta nexo PRO do 50 pracowników, dla użytkowników 

którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
495,00 608,85 

e-abonament na ulepszenia (do Gratyfikanta nexo PRO za każde kolejne 50 pracowników, dla 

użytkowników którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia 

poprzedniego) 

55,00 67,65 

e-abonament na ulepszenia (do Gratyfikanta nexo PRO do 50 pracowników) 645,00 793,35 

e-abonament na ulepszenia (do Gratyfikanta nexo PRO za każde kolejne 50 pracowników) 65,00 79,95 

e-abonament na ulepszenia (do Gratyfikanta nexo PRO do 1000 pracowników, dla użytkowników 

którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
1485,00 1826,55 

e-abonament na ulepszenia (do Gratyfikanta nexo PRO do 1000 pracowników) 1935,00 2380,05 

e-abonament na ulepszenia (do Gratyfikanta nexo PRO open, dla użytkowników którzy wykupią 

abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
 Tel. 

e-abonament na ulepszenia (do Gratyfikanta nexo PRO open)  Tel. 

 e-abonament (dla użytkowników Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, którzy wykupią 

abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
195,00 239,85 

e-abonament (dla użytkowników Subiekta Sprinta, Biura nexo, którzy wykupią abonament na kolejny 

rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
175,00 215,25 

 e-abonament na ulepszenia (do Subiekta GT) 315,00 387,45 

e-abonament na ulepszenia (do jednego z programów: Gestor GT, Rachmistrz GT) 245,00 301,45 

 e-abonament na ulepszenia (do jednego z programów: Subiekt Sprint, Biuro nexo) 225,00 276,75 

 e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Rewizora GT lub Gratyfikanta GT, którzy wykupią 

abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
395,00 485,85 

 e-abonament na ulepszenia (do jednego z programów: Rewizor GT, Gratyfikant GT) 445,00 547,35 

Abonament na ulepszenia (dla użytkowników Subiekta Sprinta,  którzy wykupią abonament na 

kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
175,00  215,25 

Abonament na ulepszenia (dla użytkowników Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Biura 

GT, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
195,00  239,85 

 Abonament na ulepszenia (do Subiekta GT) 315,00 387,45 

 Abonament na ulepszenia (do Subiekta Sprint) 225,00 276,75 

Abonament na ulepszenia (do jednego z programów: Gestor GT, Rachmistrz GT,  Biuro GT) 245,00 301,35 

 Abonament na ulepszenia (dla użytkowników Rewizora GT lub Gratyfikanta GT, którzy wykupią 

abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
395,00  485,85 

 Abonament na ulepszenia  (do jednego z programów: Rewizor GT, Gratyfikant GT) 445,00  547,35 

 mikroSUBIEKT  (ulepszenie do wersji 7.00) 99,00 121,77 

e-Archiwizacja (10 GB przestrzeni dyskowej,10 GB transferu miesięcznie - wyłącznie przy zakupie 

abonamentu do dowolnego programu InsERT) 
149,00  183,27 

 e-Archiwizacja (do programów linii InsERT GT lub InsERT nexo  - 10 GB przestrzeni dyskowej, 

10 GB transferu miesięcznie) 
199,00  244,77 

 e-Archiwizacja 10 GB cena promocyjna dla klientów przedłużających abonament na e-

Archiwizację w okresie do 30 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego abonamentu. 
179,00 220,17 

 e-Archiwizacja (do programów  linii InsERT GT lub InsERT nexo  - 20 GB przestrzeni dyskowej,  

20 GB transferu miesięcznie) 
299,00  367,77 

 e-Archiwizacja 20 GB cena promocyjna dla klientów przedłużających abonament na e-

Archiwizację w okresie do 30 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego abonamentu. 
279,00 343,17 

 e-Archiwizacja (do programów  linii InsERT GT lub InsERT nexo  - 30 GB przestrzeni dyskowej,  

30 GB transferu miesięcznie) 
399,00  490,77 
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 e-Archiwizacja 30 GB cena promocyjna dla klientów przedłużających abonament na e-

Archiwizację w okresie do 30 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego abonamentu. 
379,00 466,17 

 e-Archiwizacja (do programów  linii InsERT GT lub InsERT nexo  - 40 GB przestrzeni dyskowej,  

40 GB transferu miesięcznie) 
499,00  613,77 

e-Archiwizacja 40 GB cena promocyjna dla klientów przedłużających abonament na e-

Archiwizację w okresie do 30 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego abonamentu. 
479,00 589,17 

e-Archiwizacja (do programów  linii InsERT GT lub InsERT nexo  - 50 GB przestrzeni dyskowej,  

50 GB transferu miesięcznie) 
599,00  763,77 

e-Archiwizacja 50 GB cena promocyjna dla klientów przedłużających abonament na e-

Archiwizację w okresie do 30 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego abonamentu. 
579,00 712,17 

 
e-Archiwizacja (do programów  linii InsERT GT lub InsERT nexo  - 60 GB przestrzeni dyskowej,  

60 GB transferu miesięcznie) 
699,00  859,77 

 
e-Archiwizacja 60 GB cena promocyjna dla klientów przedłużających abonament na e-

Archiwizację w okresie do 30 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego abonamentu. 
679,00 835,17 

Cennik systemów InsERT dla biur rachunkowych* Netto Brutto 

Subiekt 123  dla InsERT nexo 4) (licencja specjalna dla klientów biura rachunkowego - wersja 

podstawowa) 
690,00 848,70 

Subiekt 123 dla InsERT GT4) (licencja specjalna dla klientów biura rachunkowego - wersja 

podstawowa do 100 podmiotów) 
690,00 848,70 

Rachmistrz nexo PRO (KPiR i podatek zryczałtowany) 20 podmiotów 599,00  736,77 

   rozszerzenie do 100 podmiotów (do Rachmistrza nexo PRO) 290,00  356,70 

   rozszerzenie powyżej 100 podmiotów (do Rachmistrza nexo PRO)   Tel. 

   cena specjalna  (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) do 20 podmiotów  299,00 367,77 

   cena specjalna  (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) - rozszerzenie do 100 podmiotów  145,00 178,35 

   cena specjalna  (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) - rozszerzenie powyżej 100 

podmiotów 
  Tel. 

 e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Rachmistrza nexo PRO do 20 podmiotów, którzy 

wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
275,00  338,25 

e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Rachmistrza nexo PRO do 20 podmiotów) 325,00 399,75 

 e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Rachmistrza nexo PRO do 100 podmiotów, którzy 

wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
395,00  485,85 

e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Rachmistrza nexo PRO do 100 podmiotów) 445,00 547,35 

 e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Rachmistrza nexo PRO licencja Open, którzy 

wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
 Tel. 

 e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Rachmistrza nexo PRO licencja Open)  Tel. 

Rewizor nexo PRO (system finansowo-księgowy) 10 podmiotów 2199,00  2704,77 

    rozszerzenie do 50 podmiotów (do Rewizora nexo PRO) 590,00  725,70 

    rozszerzenie powyżej 50 podmiotów (do Rewizora nexo PRO)  Tel. 

    cena specjalna  (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) do 10 podmiotów  1099,00   1351,77 

   cena specjalna  (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) rozszerzenie do 50 podmiotów 295,00  362,85 

   cena specjalna  (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) powyżej 50 podmiotów   Tel. 

 e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Rewizora nexo PRO do 10 podmiotów, którzy 

wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
495,00 608,85 

 e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Rewizora nexo PRO do 10 podmiotów) 645,00 793,35 

 e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Rewizora nexo PRO do 50 podmiotów, którzy 

wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
645,00 793,35 

 e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Rewizora nexo PRO do 50 podmiotów) 795,00 977,85 
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 e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Rewizora nexo PRO licencja Open, którzy wykupią 

abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
 Tel. 

e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Rewizora nexo PRO licencja Open)  Tel. 

Gratyfikant nexo PRO (system kadrowo-płacowy)  

Licencja na 5 podmiotów i nieograniczoną liczbę pracowników 
2199,00  2704,77 

   rozszerzenie do 50 podmiotów (do Gratyfikanta nexo PRO) 990,00 1217,70 

   rozszerzenie open (do Gratyfikanta nexo PRO)  Tel. 

   cena specjalna 1)  (dla użytkowników starszych wersji Gratyfikanta) do 5 podmiotów  1099,00   1351,77 

   cena specjalna 1)   rozszerzenie do 50 podmiotów (dla użytkowników starszych wersji  Gratyfikanta) 495,00 608,85 

   cena specjalna 1)   rozszerzenie open (do Gratyfikanta nexo PRO)  Tel. 

e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Gratyfikanta nexo PRO do 5 podmiotów, którzy 

wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
495,00 608,85 

e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Gratyfikanta nexo PRO do 50 podmiotów, którzy 

wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego) 
795,00 977,85 

e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Gratyfikanta nexo PRO, którzy wykupią 

abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego za każde kolejne 5 

podmiotów powyżej 50) 

55,00 67,65 

e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Gratyfikanta nexo PRO do 5 podmiotów) 645,00 793,35 

e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Gratyfikanta nexo PRO do 50 podmiotów) 945,00 1162,35 

e-abonament na ulepszenia (dla użytkowników Gratyfikanta nexo PRO, każde kolejne 5 

podmiotów powyżej 50) 
65,00 79,95 

Biuro nexo (system wspomagania pracy biura rachunkowego)                                                                   
* Oferta skierowana wyłącznie do podmiotów uprawnionych do usługowego prowadzenia księgowości, doradztwa   
podatkowego bądź czynności biegłego rewidenta. 

699,00 859,77 

   cena specjalna (dla użytkowników Biura GT) 349,00 429,27 

 Zestaw Biuro rachunkowe nexo (Subiekt PRO 1st., Rachmistrz PRO, Rewizor PRO) 2799,00    3442,77 

 
Zestaw Biuro rachunkowe nexo plus (Subiekt nexo PRO 1 st., Rachmistrz nexo PRO, Rewizor 

nexo PRO, Biuro nexo) 
3499,00 4303,77 

Zestaw Biuro rachunkowo-płacowe nexo (Subiekt nexo PRO 1 st., Rachmistrz nexo PRO, 

Rewizor nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO) 
4899,00 6025,77 

Zestaw Biuro rachunkowo-płacowe nexo plus (Subiekt nexo PRO 1 st., Rachmistrz nexo PRO, 

Rewizor nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO, Biuro nexo) 
5399,00 6640,77 

Zestaw Doradca podatkowy nexo (Subiekt nexo PRO 1 st., Rachmistrz nexo PRO, Rewizor nexo 

PRO, Gratyfikant nexo PRO, Gestor nexo PRO 1 st.) 
5499,00 6763,77 

Zestaw Doradca podatkowy nexo plus (Subiekt nexo PRO 1 st., Rachmistrz nexo PRO, Rewizor 

nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO, Gestor nexo PRO 1 st., Biuro nexo) 
6299,00 7747,77 

Zestaw Biuro rachunkowe (Rachmistrz GT, Rewizor GT, Subiekt GT)  1999,00 2458,77 

 
Zestaw Biuro rachunkowe plus 

(Rachmistrz GT, Rewizor GT, Biuro GT, Subiekt GT) 
2599,00 3196,77 

 
Zestaw Biuro rachunkowo-płacowe  

(Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Subiekt GT) 
3399,00 4180,77 

 
Zestaw Biuro rachunkowo-płacowe plus  

(Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Biuro GT, Subiekt GT) 
3999,00 4918,77 

 
Zestaw Doradca Podatkowy  

(Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT, Subiekt GT) 
3799,00 4672,77 

 
Zestaw Doradca Podatkowy Plus  

(Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT, Biuro GT, Subiekt GT) 
4399,00 5410,77 

Rachmistrz GT (księga przychodów i rozchodów i system naliczania podatku zryczałtowanego)   

Licencja na nieograniczoną liczbę stanowisk i 30 podmiotów gospodarczych 
449,00 552,27 

   licencja na pracę zdalną/oddziałową dla biur rachunkowych 7) 175,00  215,25 

   rozszerzenie o 10 następnych podmiotów 100,00 123,00 
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   rozszerzenie open znoszące ograniczenie liczby podmiotów  390,00  479,70 

Rewizor GT (system finansowo-księgowy)  

Licencja na nieograniczoną liczbę stanowisk i 15 podmiotów gospodarczych 
1499,00 1843,77 

   licencja na pracę zdalną/oddziałową dla biur rachunkowych 7) 450,00  553,50 

   rozszerzenie o 5 następnych podmiotów 290,00 356,70 

   rozszerzenie open znoszące ograniczenie liczby podmiotów  990,00 1217,70 

Rewizor GT Sfera (otwarty system finansowo-księgowy)  
Licencja na nieograniczoną liczbę stanowisk i 15 podmiotów gospodarczych 2999,00 3688,77 

Sfera dla Rewizora GT (dodatek do systemu finansowo-księgowego) 1499,00 1843,77 

Gratyfikant GT (system kadrowo-płacowy)  
Licencja na 5 podmiotów i nieograniczoną liczbę pracowników 

1499,00 1843,77 

   licencja na pracę zdalną/oddziałową dla biur rachunkowych 7) 450,00 553,50 

   rozszerzenie zwykłe o 5 podmiotów 390,00 479,70 

   rozszerzenie open znoszące ograniczenie liczby podmiotów 1490,00 1832,70 

Gratyfikant GT Sfera (otwarty system kadrowo-płacowy)  
Licencja na nieograniczoną liczbę stanowisk i 5 podmiotów oraz nieograniczoną liczbę pracowników 

2998,00 3687,54 

Sfera dla Gratyfikanta GT (dodatek do systemu kadrowo-płacowego) 1499,00 1843,77 

Biuro GT (system wspomagania pracy biura rachunkowego)                                                                   
* Oferta skierowana wyłącznie do podmiotów uprawnionych do usługowego prowadzenia księgowości, doradztwa   
podatkowego bądź czynności biegłego rewidenta. 

699,00 859,77 

Akademia InsERT Netto Brutto 

Subiekt nexo krok po kroku (multimedialne szkolenie dla użytkowników Subiekta nexo, nexo PRO) 
Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym 249,00 306,27 

Rachmistrz nexo krok po kroku (multimedialne szkolenie dla użytkowników Rachmistrza nexo, 
nexo PRO) 
Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym 

249,00 306,27 

Rewizor nexo krok po kroku (multimedialne szkolenie dla użytkowników Rewizora nexo,  
nexo PRO) 
Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym 

249,00 306,27 

Gratyfikant nexo krok po kroku (multimedialne szkolenie dla użytkowników Gratyfikanta nexo,  
nexo PRO) 
Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym 

249,00 306,27 

Gestor nexo krok po kroku (multimedialne szkolenie dla użytkowników Gestora nexo,  
nexo PRO) 
Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym 

249,00 306,27 

Subiekt nexo krok po kroku +  Gestor nexo nexo krok po kroku  (pakiet multimedialnych szkoleń 
dla użytkowników Subiekta nexo, nexo PRO i  Gestora nexo, nexo PRO ) 
Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym 

399,00 490,77 

Subiekt nexo krok po kroku +  Rachmistrz nexo krok po kroku  (pakiet multimedialnych szkoleń 
dla użytkowników Subiekta nexo, nexo PRO i  Rachmistrza nexo, nexo PRO ) 
Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym 

399,00 490,77 

Subiekt nexo krok po kroku +  Rewizor nexo krok po kroku  (pakiet multimedialnych szkoleń dla 
użytkowników Subiekta nexo, nexo PRO i  Rewizora nexo, nexo PRO ) 
Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym 

399,00 490,77 

Subiekt nexo krok po kroku +  Gratyfikant nexo krok po kroku  (pakiet multimedialnych szkoleń 
dla użytkowników Subiekta nexo, nexo PRO i Gratyfikanta nexo, nexo PRO ) 
Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym 

399,00 490,77 

Rachmistrz nexo krok po kroku +  Rewizor nexo krok po kroku  (pakiet multimedialnych szkoleń 
dla użytkowników Rachmistrza nexo, nexo PRO i  Rewizora nexo, nexo PRO ) 
Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym 

399,00 490,77 

Subiekt nexo krok po kroku + Rachmistrz nexo krok po kroku +  Rewizor nexo krok po kroku  
(pakiet multimedialnych szkoleń dla użytkowników Subiekta nexo, nexo PRO, Rachmistrza nexo, 
nexo PRO i  Rewizora nexo, nexo PRO ) 
Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym 

499,00 613,77 

Subiekt GT krok po kroku (multimedialne szkolenie dla użytkowników Subiekta GT) 
Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym 249,00 306,27 

Rewizor GT krok po kroku (multimedialne szkolenie dla użytkowników Rewizora GT) 
Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowy 249,00 306,27 
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Gratyfikant GT krok po kroku (multimedialne szkolenie dla użytkowników Gratyfikanta GT) 
Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowy 249,00 306,27 

Subiekt GT krok po kroku + Rewizor GT krok po kroku (pakiet multimedialnych szkoleń dla 
użytkowników Subiekta GT i Rewizora GT) Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na 
jednym stanowisku komputerowym 

399,00 490,77 

Subiekt GT krok po kroku + Gratyfikant GT krok po kroku (pakiet multimedialnych szkoleń dla 
użytkowników Subiekta GT i Gratyfikanta GT) 
Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym 

399,00 490,77 

Rewizor GT krok po kroku + Gratyfikant GT krok po kroku (pakiet multimedialnych szkoleń dla 
użytkowników Rewizora GT i Gratyfikanta GT) 
Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym 

399,00 490,77 

Subiekt GT krok po kroku + Rewizor GT krok po kroku + Gratyfikant GT krok po kroku  

(pakiet multimedialnych szkoleń dla użytkowników Subiekta GT, Rewizora GT i Gratyfikanta GT) 
Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym 

499,00 613,77 

Rachunkowość bez tajemnic (szkolenie multimedialne)  

Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym 
99,00 121,77 

e-Prawnik 3.0. Umowy i pisma dla Twojej firmy (szkolenie multimedialne) 

Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym 
89,00 109,47 

e-Prawnik 3.0. Umowy i pisma dla Twojej firmy (szkolenie multimedialne)  

cena specjalna dla posiadaczy wcześniejszej wersji! 
Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym 

49,00 60,27 

Podręczniki Netto Brutto 

InsERT nexo: Subiekt, Rachmistrz, Rewizor (Grupa Wydawnicza Helion)  

Do książki dołączona jest płyta DVD z demonstracyjną wersją systemu InsERT nexo. 33,24 34,90 

Rachunkowość. Zbiór zadań (publikacja Wydawnictwa Marina z zakresu rachunkowości) 21,43 22,50 

Produkty firmy Microsoft®9) Netto Brutto 

Microsoft SQL Server Standard 2017 Runtime – 1 Client  

(Licencja serwerowa z jednym stanowiskiem klienckim) 
530,00 651,90 

Microsoft SQL CAL Standard 2017 Runtime  

(Licencja na jedno dodatkowe stanowisko klienckie) 
530,00 651,90 

Microsoft SQL Server Standard 2017 Full USE  

(Licencja serwerowa) 
5580,00 6863,40 

Microsoft SQL CAL Standard 2017 Full USE 

(Licencja na jedno dodatkowe stanowisko klienckie) 
1310,00 1611,30 

Microsoft SQL Server Standard 2016 Runtime – 1 Client  

(Licencja serwerowa z jednym stanowiskiem klienckim) 
530,00 651,90 

Microsoft SQL CAL Standard 2016 Runtime  

(Licencja na jedno dodatkowe stanowisko klienckie) 
530,00 651,90 

Microsoft SQL Server Standard 2016 Full USE  

(Licencja serwerowa) 
5580,00 6863,40 

 
Microsoft SQL CAL Standard 2016 Full USE 

(Licencja na jedno dodatkowe stanowisko klienckie) 
1310,00 1611,30 

Microsoft SQL Server Standard 2014 Runtime – 1 Client  

(Licencja serwerowa z jednym stanowiskiem klienckim) 
505,00 621,15 

Microsoft SQL CAL Standard 2014 Runtime  

(Licencja na jedno dodatkowe stanowisko klienckie) 
505,00 621,15 

Microsoft SQL Server Standard 2014 Full USE  

(Licencja serwerowa) 
5080,00 6248,40 

Microsoft SQL CAL Standard 2014 Full USE 

(Licencja na jedno dodatkowe stanowisko klienckie) 
1180,00 1451,40 


