
 Cennik detaliczny obowiązujący od 1 lutego 2023 r. 

 

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego. Strona 1 z 14 

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) 
* Oferta skierowana wyłącznie do podmiotów uprawnionych do usługowego prowadzenia księgowości, doradztwa podatkowego bądź czynności biegłego rewidenta. 

  
 

 Sprzedaż Netto Brutto 

 Subiekt nexo 1) (system wspomagania sprzedaży) wersja na 1 stanowisko 695,00  854,85 

 Subiekt nexo 3) (system wspomagania sprzedaży) wersja na 3 stanowiska 1155,00 1420,65 

    rozszerzenie o następne 1 stanowisko (do Subiekta nexo) 545,00  670,35 

    rozszerzenie o następne 3 stanowiska (do Subiekta nexo) 995,00 1223,85 

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

    cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Subiekta) wersja na 3 stanowiska  575,00 707,25 

    cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Subiekta) rozszerzenie na 1 stanowisko 275,00 338,25 

    cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Subiekta) rozszerzenie na 3 stanowiska  495,00 608,75 

   upgrade z nexo do nexo PRO wersja na 1 stanowisko komputerowe 745,00 916,35 

   upgrade z nexo do nexo PRO wersja na 3 stanowiska komputerowe 1195,00 1469,85 

 Subiekt nexo 1 st. + Subiekt nexo krok po kroku (system sprzedaży + szkolenie multimedialne) 845,00 1039,35  

 Subiekt nexo 3 st. + Subiekt nexo krok po kroku (system sprzedaży + szkolenie multimedialne) 1305,00 1605,15  

 Subiekt nexo 1 st. + Podręcznik „Subiekt nexo + Rachmistrz nexo – Prowadzenie 

dokumentacji” 
755,00 928,65 

 Subiekt nexo 3 st. + Podręcznik „Subiekt nexo + Rachmistrz nexo – Prowadzenie 

dokumentacji” 
1215,00 1494,45 

 Subiekt nexo PRO 1) (system wspomagania sprzedaży) wersja na 1 stanowisko 1395,00  1715,85 

 Subiekt nexo PRO 3) (system wspomagania sprzedaży) wersja na 3 stanowiska 2345,00  2884,35 

    rozszerzenie o następne 1 stanowisko (do Subiekta nexo PRO) 1145,00  1408,35 

    rozszerzenie o następne 3 stanowiska (do Subiekta nexo PRO) 1945,00  2392,35 

    cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników  starszych wersji Subiekta) wersja na 1 stanowisko 695,00 854,85 

    cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników  starszych wersji Subiekta) wersja na 3 stanowiska 1175,00 1445,25 

    cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Subiekta) rozszerzenie na 1 stanowisko 575,00 707,25 

    cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Subiekta) rozszerzenie na 3 stanowiska  975,00 1179,25 

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

multimedialne) 
1545,00 1900,35  

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

multimedialne) 
2495,00 3068,85  

 
Subiekt nexo PRO 1 st. + Podręcznik „Subiekt nexo + Rachmistrz nexo – Prowadzenie 

dokumentacji” 
1451,00 1784,73 

 
Subiekt nexo PRO 3 st. + Podręcznik „Subiekt nexo + Rachmistrz nexo – Prowadzenie 

dokumentacji” 
2401,00 2953,23 

 POS - interfejs dotykowy dla Subiekta nexo/nexo PRO – licencja roczna na jedno stanowisko 190,00 295,20 

 Subiekt GT 3) (system sprzedaży) 945,00 1162,35 

    licencja na pracę zdalną/oddziałową 7) 345,00  424,35 

    rozszerzenie o następne 3 stanowiska 695,00 854,85 

    cena specjalna (dla użytkowników mikroSubiekta) 765,00 940,95 

    cena specjalna (dla użytkowników Subiekta dla Windows) 595,00 731,85 

 Subiekt GT 3)+Subiekt GT krok po kroku (system sprzedaży + szkolenie multimedialne) 1095,00 1346,85  

 Subiekt GT Sfera 2) (otwarty system sprzedaży) 1890,00 2324,70 

 cena specjalna (dla użytkowników Subiekta dla Windows) 1425,00 1752,75 

Kontakt: Unilogic Sp. z o.o.
tel.: 22 750 10 50, 607 796 747

email: biuro@unilogic.pl
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 cena specjalna (dla użytkowników mikroSubiekta) 1695,00 2084,85 

 Sfera dla Subiekta GT (dodatek do systemu sprzedaży) 945,00  1162,35 

 rozszerzenie na kolejne stanowisko 595,00  731,85 

 rozszerzenie na kolejne stanowisko wraz z dodatkowym stanowiskiem Subiekta GT 795,00  977,85 

 niebieski PLUS dla InsERT GT (rozszerzenie funkcjonalne) 1485,00  1826,55 

 zielony PLUS dla InsERT GT (rozszerzenie funkcjonalne) 1485,00  1826,55 

 czerwony PLUS dla InsERT GT (rozszerzenie funkcjonalne) 1485,00  1826,55 

 Subiekt 123 4) (fakturowanie online - pakiet podstawowy - 12 miesięcy) 149,00 183,27 

    moduł fiskalizacji 4) 59,00  73,67 

    użytkownik+4) 99,00 121,77 

 Gestor nexo 1) (system zarządzania relacjami z klientami) wersja na 1 stanowisko 455,00 559,65 

 Gestor nexo 3) (system zarządzania relacjami z klientami) wersja na 3 stanowiska 795,00 977,85 

    rozszerzenie o następne 1 stanowisko (do Gestora nexo) 345,00 424,35 

    rozszerzenie o następne 3 stanowiska (do Gestora nexo) 685,00 842,55 

    cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Gestora) wersja na 1 stanowisko 225,00 276,75 

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

    cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Gestora) rozszerzenie na 1 stanowisko 175,00 215,25 

    cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Gestora) rozszerzenie na 3 stanowiska  345,00 424,35 

   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) 
605,00 744,15  

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

szkolenie multimedialne) 
945,00 1162,35  

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

    rozszerzenie o 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) 
1075,00 1322,75  

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

multimedialne) 
1575,00 1937,25  

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

 Gestor GT (system zarządzania relacjami z klientami) 699,00 977,85 

     licencja oddziałowa na pracę zdalną 250,00  307,50 

     rozszerzenie o następne 3 stanowiska  450,00  553,50 

 Gestor GT Sfera (otwarty system zarządzania relacjami z klientami) 1495,00 1838,85 

 Sfera dla Gestora GT (dodatek do systemu zarządzania relacjami z klientami) 795,00 859,77 

     rozszerzenie na kolejne stanowisko 445,00 547,35 

     rozszerzenie na kolejne stanowisko wraz z dodatkowym stanowiskiem Gestora GT  635,00 781,05 

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

 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 

 Księga przychodów i rozchodów Netto Brutto 

 Rachmistrz nexo (KPiR i podatek zryczałtowany) licencja na 1 stanowisko  495,00 608,85 

 Rachmistrz nexo (KPiR i podatek zryczałtowany) licencja na 3 stanowiska  775,00 953,25 

    rozszerzenie o następne 1 stanowisko (do Rachmistrza nexo) 445,00  547,35 

    rozszerzenie o następne 3 stanowiska (do Rachmistrza nexo) 675,00 830,25 

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

    cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) wersja na 3 stanowiska 385,00 473,55 

    cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) rozszerzenie na 1 stanowisko 225,00 276,75 

    cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) rozszerzenie na 3 stanowiska 335,00 412,05 

   upgrade z nexo do nexo PRO wersja na 1 stanowisko komputerowe 235,00 289,05 

   upgrade z nexo do nexo PRO wersja na 3 stanowiska komputerowe 290,00 356,70 

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

szkolenie multimedialne) 
645,00 793,35  

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

szkolenie multimedialne) 
925,00 1137,75 

 Rachmistrz nexo PRO (KPiR i podatek zryczałtowany) licencja na 1 stanowisko 645,00 793,35 

 Rachmistrz nexo PRO (KPiR i podatek zryczałtowany) licencja na 3 stanowiska 975,00 1199,25 

    rozszerzenie o następne 1 stanowisko (do Rachmistrza nexo PRO) 565,00 694,95 

    rozszerzenie o następne 3 stanowiska (do Rachmistrza nexo PRO) 915,00 1125,45 

    cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) wersja na 1 stanowisko  325,00 399,75 

    cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) wersja na 3 stanowiska  485,00 596,55 

    cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) rozszerzenie na 1 stanowisko 285,00 350,55 

    cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) rozszerzenie na 3 stanowiska 455,00 559,65 

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

szkolenie multimedialne) 
795,00 977,85  

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

szkolenie multimedialne) 
1125,00 1383,75  

 Rachmistrz GT (księga przychodów i rozchodów i system naliczania podatku zryczałtowanego) 495,00 608,85 
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    licencja na pracę zdalną/oddziałową 7)  195,00 239,85 

    cena specjalna (dla użytkowników Rachmistrza dla Windows) 385,00 473,55 

 
Rachmistrz GT + Rachmistrz GT krok po kroku (KPiR i podatek zryczałtowany + szkolenie 

multimedialne) 
645,00 793,35  

 Księgowość i finanse Netto Brutto 

 Rewizor nexo (system finansowo-księgowy) licencja na 1 stanowisko  1395,00  1715,85 

 Rewizor nexo (system finansowo-księgowy) licencja na 3 stanowiska  2345,00 2884,35 

    rozszerzenie o następne 1 stanowisko (do Rewizora nexo) 1135,00  1396,05 

    rozszerzenie o następne 3 stanowiska (do Rewizora nexo) 1945,00 2392,35 

    cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) wersja na 1 stanowisko 695,00 854,85 

    cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) wersja na 3 stanowiska 1175,00 1445,25 

    cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) rozszerzenie na 1 stanowisko 565,00 694,95 

    cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) rozszerzenie na 3 stanowiska 975,00 1199,25 

   upgrade z nexo do nexo PRO wersja na 1 stanowisko komputerowe 1195,00 1469,85 

   upgrade z nexo do nexo PRO wersja na 3 stanowiska komputerowe 1795,00 2207,85 

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

multimedialne) 
1570,00 1931,10  

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

multimedialne) 
2520,00 3099,60  

 Rewizor nexo PRO (system finansowo-księgowy) licencja na 1 stanowisko 2495,00 3068,85 

 Rewizor nexo PRO (system finansowo-księgowy) licencja na 3 stanowiska 3965,00 4876,95 

    rozszerzenie o następne 1 stanowisko (do  Rewizora nexo PRO) 2175,00  2675,28 

    rozszerzenie o następne 3 stanowiska (do  Rewizora nexo PRO) 3445,00 4237,35 

    cena specjalna 1) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) wersja na 1 stanowisko 1245,00 1531,35 

    cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) wersja na 3 stanowiska  1985,00 2441,55 

    cena specjalna 10) (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) rozszerzenie na 1 stanowisko 1085,00 1334,55 

    cena specjalna 3) 10) (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) rozszerzenie na 3 stanowiska 1725,00 2121,75 

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

multimedialne) 
2670,00 3284,10  

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

multimedialne) 
4140,00 5092,20  

 Rewizor GT (system finansowo-księgowy) 1795,00 2207,85 

    licencja na pracę zdalną/oddziałową 7) 525,00  645,75 

    cena specjalna (dla użytkowników Rewizora dla Windows) 1195,00  1469,85 

 Rewizor GT + Rewizor GT krok po kroku (system finansowo-księgowy + szkolenie multimedialne) 1970,00 2423,10 

 Rewizor GT Sfera (otwarty system finansowo-księgowy) 3590,00 4415,70 

 Sfera dla Rewizora GT (dodatek do systemu finansowo-księgowego) 1795,00 2207,85 

 Kadry i płace Netto Brutto 

 Gratyfikant nexo  (system kadrowo-płacowy) do 30 pracowników 1745,00 2146,35 

    rozszerzenie o 50 pracowników 445,00  547,35 

    rozszerzenie do 1000 pracowników 3495,00  4298,85 

    rozszerzenie open Tel. Tel. 

    cena specjalna 10) (dla użytkowników starszych wersji Gratyfikanta) wersja do 30 pracowników 875,00 1076,25 

    cena specjalna 10) (dla użytkowników starszych wersji Gratyfikanta) rozszerzenie o 50 pracowników 225,00 276,75 

    cena specjalna 10) (dla użytkowników starszych wersji Gratyfikanta) rozszerzenie do 1000 pracowników 1745,00 2146,35 
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    cena specjalna 10) (dla użytkowników starszych wersji Gratyfikanta) rozszerzenie open Tel. Tel. 

   upgrade z nexo do nexo PRO wersja do 50 pracowników 865,00 1063,95 

 
Gratyfikant nexo + Gratyfikant nexo krok po kroku  

(system kadrowo-płacowy (do 30 pracowników)  + szkolenie multimedialne) 
1920,00 2361,60 

 Gratyfikant nexo PRO (system kadrowo-płacowy) do 50 pracowników 2395,00 2945,85 

    rozszerzenie o 50 pracowników 790,00  971,70 

    rozszerzenie do 1000 pracowników 4990,00 6137,70 

    rozszerzenie open Tel. Tel. 

    cena specjalna 10) (dla użytkowników starszych wersji Gratyfikanta) wersja do 50 pracowników 1195,00 1469,85 

    cena specjalna 10) (dla użytkowników starszych wersji Gratyfikanta) rozszerzenie o 50 pracowników 395,00 485,85 

    cena specjalna 10) (dla użytkowników starszych wersji Gratyfikanta) rozszerzenie do 1000 pracowników 2495,00 3068,85 

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

 
Gratyfikant nexo PRO + Gratyfikant nexo krok po kroku  

(system kadrowo-płacowy (do 50 pracowników)  + szkolenie multimedialne) 
2570,00 3161,10 

 Gratyfikant GT 5) (system kadrowo-płacowy) 1745,00 2146,35 

    licencja na pracę zdalną/oddziałową 7) 525,00  645,75 

    rozszerzenie zwykłe o 50 pracowników 445,00  547,35 

    rozszerzenie open znoszące ograniczenie liczby pracowników 2495,00 3068,85 

 
Gratyfikant GT 5) + Gratyfikant GT krok po kroku  

(system kadrowo-płacowy + szkolenie multimedialne) 
1920,00 2361,60 

 Gratyfikant GT Sfera 5) (otwarty system kadrowo-płacowy) 3490,00 4292,70 

 Sfera dla Gratyfikanta GT (dodatek do systemu kadrowo-płacowego) 1745,00 2146,35 

 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) 
345,00  424,35 

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

Rachmistrz nexo PRO oraz Gestor nexo PRO) 
445,00  547,35 

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

oraz Rewizor nexo/GT) 
545,00 670,35 

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

PRO oraz Rewizor nexo PRO) 
695,00 854,85 

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

Subiekt nexo/GT, Rachmistrz nexo/GT oraz Gestor nexo/GT) 
289,00 355,47 

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

Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO oraz Gestor nexo PRO) 
379,00 466,17 

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

Gratyfikant nexo/GT oraz Rewizor nexo/GT) 
489,00 601,47 

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

Gratyfikant nexo PRO oraz Rewizor nexo PRO) 
619,00 761,37 

 Abonament (dla użytkowników Subiekta nexo do 3 stanowisk, którzy wykupią abonament na 

kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
269,00  330,87 

 Abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Subiekta nexo 

posiadających więcej niż 3 stanowiska, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż 30 

dni od wygaśnięcia poprzedniego) 

21,90 26,94 

 Abonament (dla użytkowników Subiekta nexo do 3 stanowisk) 439,00 539,97 
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 Abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Subiekta nexo 

posiadających więcej niż 3 stanowiska) 
33,90 41,70 

 Abonament (dla użytkowników Subiekta nexo PRO do 3 stanowisk, którzy wykupią abonament na 

kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
419,00  515,37 

 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 30 

dni od wygaśnięcia poprzedniego) 

44,90 55,23 

 Abonament (dla użytkowników Subiekta nexo PRO do 3 stanowisk) 579,00 712,17 

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

posiadających więcej niż 3 stanowiska) 
56,90 69,99 

 Abonament (dla użytkowników Gestora nexo do 3 stanowisk, którzy wykupią abonament na kolejny 

rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
259,00  318,57 

 Abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Gestora nexo posiadających 

więcej niż 3 stanowiska, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż 30 dni od 

wygaśnięcia poprzedniego) 

21,90 26,94 

 Abonament (dla użytkowników Gestora nexo do 3 stanowisk) 339,00 416,97 

 Abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Gestora nexo posiadających 

więcej niż 3 stanowiska) 
33,90 41,70 

 Abonament (dla użytkowników Gestora nexo PRO do 3 stanowisk, którzy wykupią abonament na 

kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
399,00  490,77 

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

posiadających więcej niż 3 stanowiska, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż 30 

dni od wygaśnięcia poprzedniego) 

44,90 55,23 

 Abonament (dla użytkowników Gestora nexo PRO do 3 stanowisk) 459,00 564,57 

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

posiadających więcej niż 3 stanowiska) 
56,90 69,99 

 Abonament (dla użytkowników Rachmistrza nexo do 3 stanowisk, którzy wykupią abonament na 

kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
259,00 318,57  

 Abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Rachmistrza nexo 

posiadających więcej niż 3 stanowiska, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż 30 

dni od wygaśnięcia poprzedniego) 

21,90 26,94 

 Abonament (dla użytkowników Rachmistrza nexo do 3 stanowisk) 339,00 416,97 

 
Abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Rachmistrza nexo 

posiadających więcej niż 3 stanowiska) 
33,90 41,70 

 
Abonament (dla użytkowników Rachmistrza nexo PRO do 3 stanowisk, którzy wykupią abonament 

na kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
399,00 490,77 

 

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 30 

dni od wygaśnięcia poprzedniego) 

44,90 55,23 

 Abonament (dla użytkowników Rachmistrza nexo PRO do 3 stanowisk) 459,00 564,57 

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

posiadających więcej niż 3 stanowiska) 
56,90 69,99 

 
Abonament (dla użytkowników Rewizora nexo do 3 stanowisk, którzy wykupią abonament na 

kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
409,00  503,07 

 

Abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Rewizora nexo 

posiadających więcej niż 3 stanowiska, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż 30 

dni od wygaśnięcia poprzedniego) 

33,90 41,70 

 Abonament (dla użytkowników Rewizora nexo do 3 stanowisk) 579,00 712,17 
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Abonament - opłata za każde kolejne stanowisko (dla użytkowników Rewizora nexo 

posiadających więcej niż 3 stanowiska) 
44,90 55,23 

 
Abonament (dla użytkowników Rewizora nexo PRO do 3 stanowisk, którzy wykupią abonament na 

kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
749,00 921,27 

 

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 30 

dni od wygaśnięcia poprzedniego) 

67,90 83,52 

 Abonament (dla użytkowników Rewizora nexo PRO do 3 stanowisk) 919,00 1130,37 

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

posiadających więcej niż 3 stanowiska) 
79,90 98,28 

 Abonament (do Gratyfikanta nexo do 30 pracowników, dla użytkowników którzy wykupią 

abonament na kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
409,00 503,07 

 Abonament (do Gratyfikanta nexo za każde kolejne 50 pracowników, dla użytkowników którzy 

wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
33,90 41,70 

 Abonament (do Gratyfikanta nexo do 30 pracowników) 579,00 712,17 

 Abonament (do Gratyfikanta nexo za każde kolejne 50 pracowników) 44,90 55,23 

 Abonament (do Gratyfikanta nexo do 1000 pracowników, dla użytkowników którzy wykupią 

abonament na kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
1102,90 1356,57 

 Abonament (do Gratyfikanta nexo do 1000 pracowników) 1459,90 1795,68 

 Abonament (do Gratyfikanta nexo open, dla użytkowników którzy wykupią abonament na kolejny 

rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
 Tel. 

 Abonament (do Gratyfikanta nexo open)   Tel. 

 Abonament (do Gratyfikanta nexo PRO do 50 pracowników, dla użytkowników którzy wykupią 

abonament na kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
749,00 921,27 

 Abonament (do Gratyfikanta nexo PRO za każde kolejne 50 pracowników, dla użytkowników którzy 

wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
67,90 83,52 

 Abonament (do Gratyfikanta nexo PRO do 50 pracowników) 919,00 1130,37 

 Abonament (do Gratyfikanta nexo PRO za każde kolejne 50 pracowników) 79,90 98,28 

 Abonament (do Gratyfikanta nexo PRO do 1000 pracowników, dla użytkowników którzy wykupią 

abonament na kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
1896,90 2333,19 

 Abonament (do Gratyfikanta nexo PRO do 1000 pracowników) 2367,90 2912,52 

 Abonament (do Gratyfikanta nexo PRO open, dla użytkowników którzy wykupią abonament na 

kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
 Tel. 

 Abonament (do Gratyfikanta nexo PRO open)  Tel. 

 Abonament (dla użytkowników Subiekta GT, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, 

niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
349,00 429,27 

 Abonament - opłata za każde kolejne 3 stanowiska (dla użytkowników Subiekta GT 

posiadających więcej niż 3 stanowiska , którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż 30 

dni od wygaśnięcia poprzedniego) 

113,90 140,10 

 Abonament (do Subiekta GT - do 3 stanowisk) 459,00 564,57 

 Abonament - opłata za każde kolejne 3 stanowiska (dla użytkowników Subiekta GT 

posiadających więcej niż 3 stanowiska) 
159,90 196,68 

 Abonament (dla użytkowników Gestora GT – do 3 stanowisk, którzy wykupią abonament na kolejny 

rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
289,00 355,47 

 Abonament - opłata za każde kolejne 3 stanowiska (dla użytkowników Gestora GT posiadających 

więcej niż 3 stanowiska, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż 30 dni od 

wygaśnięcia poprzedniego) 

68,90 84,75 

 Abonament (do Gestora GT - do 3 stanowisk) 369,00 453,87 
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 Abonament - opłata za każde kolejne 3 stanowiska (dla użytkowników Gestora GT posiadających 

więcej niż 3 stanowiska) 
91,90 113,04 

 Abonament (dla użytkowników Subiekta Sprinta, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie 

później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
259,00 318,57 

 Abonament (do Subiekta Sprint) 329,00 404,67 
 Abonament (dla użytkowników, Rachmistrza GT, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie 

później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
289,00 355,47 

 Abonament (do Rachmistrza GT) 349,00 429,77 
 Abonament (dla użytkowników Rewizora GT, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, 

niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
649,00 798,27 

 Abonament  (do Rewizora GT) 749,00 921,27 

 Abonament (dla użytkowników Gratyfikanta GT - do 30 pracowników lub posiadających 

rozszerzenie OPEN, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia 

poprzedniego) 

649,00 798,27 

 Abonament (dla użytkowników Gratyfikanta GT - opłata za każdych kolejnych 50 pracowników, 

którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
90,90 111,81 

 Abonament  (do Gratyfikanta GT - do 30 pracowników lub posiadających rozszerzenie OPEN) 749,00 921,27 

 Abonament (dla użytkowników Gratyfikanta GT - opłata za każdych kolejnych 50 pracowników) 113,90 140,10 

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

GB transferu miesięcznie - wyłącznie przy zakupie abonamentu do dowolnego programu InsERT) 
249,00 306,27 

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

10 GB transferu miesięcznie) 
299,00  367,77 

 e-Archiwizacja 10 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  - 20 GB przestrzeni dyskowej,  

20 GB transferu miesięcznie) 
399,00  490,77 

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

Archiwizację w okresie do 30 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego abonamentu. 
349,00  429,27 

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

30 GB transferu miesięcznie) 
499,00  613,77 

 e-Archiwizacja 30 GB cena promocyjna dla klientów przedłużających abonament na e-

Archiwizację w okresie do 30 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego abonamentu. 
449,00 552,27 

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

40 GB transferu miesięcznie) 
599,00  736,77 

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

Archiwizację w okresie do 30 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego abonamentu. 
549,00  675,27 

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

50 GB transferu miesięcznie) 
699,00  859,77 

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

Archiwizację w okresie do 30 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego abonamentu. 
649,00 798,27 

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

60 GB transferu miesięcznie) 
799,00 982,77 

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

Archiwizację w okresie do 30 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego abonamentu. 
749,00 921,27 

 Automatyzacja  (1 miesiąc) 29,00 35,67 

 Automatyzacja  (3 miesiące) 49,00 60,27 

 Automatyzacja  (12 miesięcy) 189,00 232,47 

 Dokumenty firmy InsERT nexo/InsERT GT - pakiet 500 stron (1 miesiąc) 99,00 121,77 

 Dokumenty firmy InsERT nexo/InsERT GT - pakiet 1000 stron (1 miesiąc) 189,00 232,47 
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 Dokumenty firmy InsERT nexo/InsERT GT - pakiet 2000 stron (1 miesiąc) 299,00 367,77 

 Dokumenty firmy InsERT nexo/InsERT GT - pakiet 5000 stron (1 miesiąc) 499,00 613,77 

 Dokumenty firmy InsERT nexo/InsERT GT - pakiet 1000 stron (3 miesiące) 249,00 306,27 

 Dokumenty firmy InsERT nexo/InsERT GT - pakiet 2000 stron (3 miesiące) 349,00 429,27 

 Dokumenty firmy InsERT nexo/InsERT GT - pakiet 5000 stron (3 miesiące) 599,00 736,77 

 Dokumenty firmy InsERT nexo/InsERT GT - pakiet 10000 stron (3 miesiące) 999,00 1228,77 

 Dokumenty firmy InsERT nexo/InsERT GT - pakiet 1000 stron (12 miesięcy) 299,00 367,77 

 Dokumenty firmy InsERT nexo/InsERT GT - pakiet 2000 stron (12 miesięcy) 499,00 613,77 

 Dokumenty firmy InsERT nexo/InsERT GT - pakiet 5000 stron (12 miesięcy) 699,00 859,77 

 Dokumenty firmy InsERT nexo/InsERT GT - pakiet 10000 stron (12 miesięcy) 1199,00 1474,77 

 Cennik systemów InsERT dla biur rachunkowych* Netto Brutto 

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

podstawowa) 
890,00 1094,70 

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

podstawowa do 100 podmiotów) 
890,00 1094,70 

 Rachmistrz nexo PRO (KPiR i podatek zryczałtowany) 20 podmiotów 645,00  793,35 

    rozszerzenie do 100 podmiotów (do Rachmistrza nexo PRO) 349,00  429,47 

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

    cena specjalna  (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) do 20 podmiotów  325,00 399,75 

    cena specjalna  (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) - rozszerzenie do 100 podmiotów  175,00 215,25 

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

podmiotów 
  Tel. 

 Abonament (dla użytkowników Rachmistrza nexo PRO do 20 podmiotów, którzy wykupią 

abonament na kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
399,00 490,77 

 Abonament (dla użytkowników Rachmistrza nexo PRO do 20 podmiotów) 459,00 564,57 

 Abonament (dla użytkowników Rachmistrza nexo PRO do 100 podmiotów, którzy wykupią 

abonament na kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
579,00 712,17 

 Abonament (dla użytkowników Rachmistrza nexo PRO do 100 podmiotów) 639,00 785,97 

 Abonament (dla użytkowników Rachmistrza nexo PRO licencja Open, którzy wykupią abonament 

na kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
 Tel. 

 Abonament (dla użytkowników Rachmistrza nexo PRO licencja Open)  Tel. 

 Rewizor nexo PRO (system finansowo-księgowy) 10 podmiotów 2495,00  3068,85 

    rozszerzenie do 50 podmiotów (do Rewizora nexo PRO) 699,00 859,77 

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

    cena specjalna  (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) do 10 podmiotów  1245,00 1531,35 

    cena specjalna  (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) rozszerzenie do 50 podmiotów 345,00  424,35 

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

 Abonament (dla użytkowników Rewizora nexo PRO do 10 podmiotów, którzy wykupią abonament 

na kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
749,00 921,27 

 Abonament (dla użytkowników Rewizora nexo PRO do 10 podmiotów) 919,00 1130,37 

 Abonament (dla użytkowników Rewizora nexo PRO do 50 podmiotów, którzy wykupią abonament 

na kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
979,00 1204,17 

 Abonament (dla użytkowników Rewizora nexo PRO do 50 podmiotów) 1149,00 1413,27 

 Abonament (dla użytkowników Rewizora nexo PRO licencja Open, którzy wykupią abonament na 

kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
 Tel. 

 Abonament (dla użytkowników Rewizora nexo PRO licencja Open)  Tel. 

 Gratyfikant nexo PRO (system kadrowo-płacowy)  2395,00  2945,85 
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Licencja na 5 podmiotów i nieograniczoną liczbę pracowników 

    rozszerzenie do 50 podmiotów (do Gratyfikanta nexo PRO) 1199,00 1474,77 

    rozszerzenie open (do Gratyfikanta nexo PRO)  Tel. 

    cena specjalna 1)  (dla użytkowników starszych wersji Gratyfikanta) do 5 podmiotów  1195,00   1469,85 

    cena specjalna 1)   rozszerzenie do 50 podmiotów (dla użytkowników starszych wersji Gratyfikanta) 595,00     731,85 

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

 Abonament (dla użytkowników Gratyfikanta nexo PRO do 5 podmiotów, którzy wykupią abonament 

na kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
749,00 921,27 

 Abonament (dla użytkowników Gratyfikanta nexo PRO do 5 podmiotów) 919,00 1130,37 

 Abonament (dla użytkowników Gratyfikanta nexo PRO do 50 podmiotów, którzy wykupią 

abonament na kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
1149,00 1413,27 

 Abonament (dla użytkowników Gratyfikanta nexo PRO do 50 podmiotów) 1379,00 1696,17 

 Abonament (dla użytkowników Gratyfikanta nexo PRO licencja Open, którzy wykupią abonament 

na kolejny rok nie później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
 Tel. 

 Abonament (dla użytkowników Gratyfikanta nexo PRO licencja Open)  Tel. 

 Biuro nexo (system wspomagania pracy biura rachunkowego)                                                                   795,00 977,85 
    cena specjalna (dla użytkowników Biura GT) 395,00 485,85 

 Abonament (dla użytkowników Biura nexo, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, 

niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
269,00 330,87 

 Abonament (dla użytkowników Biura nexo) 319,00 392,37 

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

nexo PRO) 
3175,00   3905,25 

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

Rewizor nexo PRO, Biuro nexo) 
3975,00 4889,25 

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

Rewizor nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO) 
5565,00 6844,95 

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

PRO, Rewizor nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO, Biuro nexo) 
6125,00 7533,75 

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

nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO, Gestor nexo PRO 1 st.) 
6045,00 7435,35 

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

Rewizor nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO, Gestor nexo PRO 1 st., Biuro nexo) 
6865,00 8443,95 

 Zestaw Biuro rachunkowe (Rachmistrz GT, Rewizor GT, Subiekt GT)  2355,00 2896,65 

 
Zestaw Biuro rachunkowe plus 

(Rachmistrz GT, Rewizor GT, Biuro GT, Subiekt GT) 
3035,00 3733,05 

 
Zestaw Biuro rachunkowo-płacowe  

(Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Subiekt GT) 
3985,00 4901,55 

 
Zestaw Biuro rachunkowo-płacowe plus  

(Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Biuro GT, Subiekt GT) 
4675,00 5750,25 

 
Zestaw Doradca Podatkowy  

(Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT, Subiekt GT) 
4475,00 5504,25 

 
Zestaw Doradca Podatkowy Plus  

(Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT, Biuro GT, Subiekt GT) 
5045,00 6205,35 

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

Licencja na nieograniczoną liczbę stanowisk i 30 podmiotów gospodarczych 
495,00 608,85 

    licencja na pracę zdalną/oddziałową dla biur rachunkowych 7) 195,00  239,85 

    rozszerzenie o 10 następnych podmiotów 199,00 244,77 

    rozszerzenie open znoszące ograniczenie liczby podmiotów  799,00  982,77 

 
Abonament (dla użytkowników Rachmistrza GT, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie 
później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 289,00 355,47 
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 Abonament (Rachmistrz GT) 349,00 429,27 

 
Rewizor GT (system finansowo-księgowy)  

Licencja na nieograniczoną liczbę stanowisk i 15 podmiotów gospodarczych 
1795,00 2207,85 

    licencja na pracę zdalną/oddziałową dla biur rachunkowych 7) 525,00  645,75 

    rozszerzenie o 5 następnych podmiotów 399,00 490,77 

    rozszerzenie open znoszące ograniczenie liczby podmiotów  2299,00 2827,77 

 
Abonament (dla użytkowników Rewizora GT, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, 

niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
649,00  798,27 

 Abonament (do Rewizora GT) 749,00  921,27 

 
Rewizor GT Sfera (otwarty system finansowo-księgowy)  
Licencja na nieograniczoną liczbę stanowisk i 15 podmiotów gospodarczych 3599,00 4426,77 

 Sfera dla Rewizora GT (dodatek do systemu finansowo-księgowego) 1795,00 2207,85 

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

1795,00 2207,85 

    licencja na pracę zdalną/oddziałową dla biur rachunkowych 7) 525,00  645,75 

    rozszerzenie zwykłe o 5 podmiotów 499,00 613,77 

    rozszerzenie open znoszące ograniczenie liczby podmiotów 2495,00 3068,85 

 
Abonament (dla użytkowników Gratyfikanta GT - którzy wykupią abonament na kolejny rok nie 

później, niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
649,00  798,27 

 Abonament (do Gratyfikanta GT) 749,00  921,27 

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

3489,00 4291,47 

 Sfera dla Gratyfikanta GT (dodatek do systemu kadrowo-płacowego) 1745,00 2146,35 

 Biuro GT (system wspomagania pracy biura rachunkowego)                                                                   795,00 977,85 

 
Abonament (dla użytkowników Biura GT, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż 

30 dni od wygaśnięcia poprzedniego) 
289,00 355,47 

 Abonament (dla użytkowników Biura GT) 349,00 429,27 

 Subiekt GT dla klientów biur rachunkowych (jedna licencja) 756,20 929,88 

 Subiekt GT dla klientów biur rachunkowych (pakiet 3 licencji) 1985,00 2441,55 

 Subiekt GT dla klientów biur rachunkowych (pakiet 5 licencji) 2835,00 3487,05 

 Subiekt nexo (wersja na 1 stanowisko) dla klientów biur rachunkowych (jedna licencja) 559,00 687,57 

 Subiekt nexo (wersja na 1 stanowisko) dla klientów biur rachunkowych (pakiet 3 licencji) 1459,00 1794,57 

 Subiekt nexo (wersja na 1 stanowisko) dla klientów biur rachunkowych (pakiet 5 licencji) 2835,00 3487,05 

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

Rachmistrz GT oraz Gestor nexo/GT) 
245,00  301,35 

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

Rachmistrz nexo PRO oraz Gestor nexo PRO) 
325,00  399,75 

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

Rewizor GT) 
395,00 485,85 

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

PRO oraz Rewizor nexo PRO) 
495,00 608,85 

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

Subiekt nexo/GT, Rachmistrz GT oraz Gestor nexo/GT) 
189,00 232,47 

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

Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO oraz Gestor nexo PRO) 
259,00 318,57 

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

Gratyfikant GT oraz Rewizor GT) 
339,00 416,97 

 teleKonsultant 4) (wyłącznie w momencie generowania abonamentu na ulepszenia; do programów 419,00 515,37 
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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) 
* Oferta skierowana wyłącznie do podmiotów uprawnionych do usługowego prowadzenia księgowości, doradztwa podatkowego bądź czynności biegłego rewidenta. 

Gratyfikant nexo PRO oraz Rewizor nexo PRO) 

 Portal Biura (Dokumenty InsERT nexo/InsERT GT) pakiet 500 stron (1 miesiąc) 99,00 121,77 

 Portal Biura (Dokumenty InsERT nexo/InsERT GT) pakiet 1000 stron (1 miesiąc) 189,00 232,47 

 Portal Biura (Dokumenty InsERT nexo/InsERT GT) pakiet 2000 stron (1 miesiąc) 299,00 367,77 

 Portal Biura (Dokumenty InsERT nexo/InsERT GT) pakiet 5000 stron (1 miesiąc) 499,00 613,77 

 Portal Biura (Dokumenty InsERT nexo/InsERT GT) pakiet 1000 stron (3 miesiące) 249,00 306,27 

 Portal Biura (Dokumenty InsERT nexo/InsERT GT) pakiet 2000 stron (3 miesiące) 349,00 429,27 

 Portal Biura (Dokumenty InsERT nexo/InsERT GT) pakiet 5000 stron (3 miesiące) 599,00 736,77 

 Portal Biura (Dokumenty InsERT nexo/InsERT GT) pakiet 10000 stron (3 miesiące) 999,00 1228,77 

 Portal Biura (Dokumenty InsERT nexo/InsERT GT) pakiet 1000 stron (12 miesięcy) 299,00 367,77 

 Portal Biura (Dokumenty InsERT nexo/InsERT GT) pakiet 2000 stron (12 miesięcy) 499,00 613,77 

 Portal Biura (Dokumenty InsERT nexo/InsERT GT) pakiet 5000 stron (12 miesięcy) 699,00 859,77 

 Portal Biura (Dokumenty InsERT nexo/InsERT GT) pakiet 10000 stron (12 miesięcy) 1199,00 1474,77 

 Portal Biura (Raporty InsERT nexo/InsERT GT) pakiet 50 podmiotów (1 miesiąc) 49,00 60,27 

 Portal Biura (Raporty InsERT nexo/InsERT GT) pakiet 50 podmiotów (3 miesiące) 129,00 158,67 

 Portal Biura (Raporty InsERT nexo/InsERT GT) pakiet 50 podmiotów (12 miesięcy) 399,00 490,77 

 Portal Biura (Raporty InsERT nexo/InsERT GT) pakiet kolejnych 50 podmiotów (1 miesiąc) 30,00 36,90 

 Portal Biura (Raporty InsERT nexo/InsERT GT) pakiet kolejnych 50 podmiotów (3 miesiące) 78,00 95,94 

 Portal Biura (Raporty InsERT nexo/InsERT GT) pakiet kolejnych 50 podmiotów (12 miesięcy) 238,00 292,74 

 Akademia InsERT Netto Brutto 

 
Subiekt nexo krok po kroku (multimedialne szkolenie dla użytkowników Subiekta nexo, nexo PRO) 
Licencja dla jednego użytkownika Akademii InsERT 299,00 367,77 

 

Rachmistrz nexo krok po kroku (multimedialne szkolenie dla użytkowników Rachmistrza nexo, 
nexo PRO) 
Licencja dla jednego użytkownika Akademii InsERT 

299,00 367,77 

 

Rewizor nexo krok po kroku (multimedialne szkolenie dla użytkowników Rewizora nexo,  
nexo PRO) 
Licencja dla jednego użytkownika Akademii InsERT 

349,00 429,27 

 

Gratyfikant nexo krok po kroku (multimedialne szkolenie dla użytkowników Gratyfikanta nexo,  
nexo PRO) 
Licencja dla jednego użytkownika Akademii InsERT 

349,00 429,27 

 

Gestor nexo krok po kroku (multimedialne szkolenie dla użytkowników Gestora nexo,  
nexo PRO) 
Licencja dla jednego użytkownika Akademii InsERT 

299,00 367,77 

 

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 jednego użytkownika Akademii InsERT 

499,00 613,77 

 

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 jednego użytkownika Akademii InsERT 

499,00 613,77 

 

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 jednego użytkownika Akademii InsERT 

549,00 675,27 

 

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 jednego użytkownika Akademii InsERT 

549,00 675,27 

 

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 jednego użytkownika Akademii InsERT 

549,00 675,27 

 

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 jednego użytkownika Akademii InsERT 

599,00 736,77 

 
Subiekt GT krok po kroku (multimedialne szkolenie dla użytkowników Subiekta GT) 
Licencja dla jednego użytkownika Akademii InsERT 299,00 367,77 
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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) 
* Oferta skierowana wyłącznie do podmiotów uprawnionych do usługowego prowadzenia księgowości, doradztwa podatkowego bądź czynności biegłego rewidenta. 

 
Rachmistrz GT krok po kroku (multimedialne szkolenie dla użytkowników Rachmistrza GT) 
Licencja dla jednego użytkownika Akademii InsERT 299,00 367,77 

 
Rewizor GT krok po kroku (multimedialne szkolenie dla użytkowników Rewizora GT) 
Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowy 349,00 429,27 

 
Gratyfikant GT krok po kroku (multimedialne szkolenie dla użytkowników Gratyfikanta GT) 
Licencja dla jednej osoby użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowy 349,00 429,27 

 
Subiekt GT krok po kroku + Rachmistrz GT krok po kroku (pakiet multimedialnych szkoleń dla 
użytkowników Subiekta GT i Rachmistrza GT) Licencja dla jednego użytkownika Akademii InsERT 499,00 613,77 

 
Subiekt GT krok po kroku + Rewizor GT krok po kroku (pakiet multimedialnych szkoleń dla 
użytkowników Subiekta GT i Rewizora GT) Licencja dla jednego użytkownika Akademii InsERT 549,00 675,27 

 

Subiekt GT krok po kroku + Gratyfikant GT krok po kroku (pakiet multimedialnych szkoleń dla 
użytkowników Subiekta GT i Gratyfikanta GT) 
Licencja dla jednego użytkownika Akademii InsERT 

549,00 675,27 

 

Rewizor GT krok po kroku + Gratyfikant GT krok po kroku (pakiet multimedialnych szkoleń dla 
użytkowników Rewizora GT i Gratyfikanta GT) 
Licencja dla jednego użytkownika Akademii InsERT 

599,00 736,77 

 

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 jednego użytkownika Akademii InsERT 

749,00 921,27 

 
Rachunkowość - kompendium (e-podręcznik)  

Licencja dla jednego użytkownika Akademii InsERT 
99,00 121,77 

 
Kadry i płace - kompendium (e-podręcznik)  

Licencja dla jednego użytkownika Akademii InsERT 
99,00 121,77 

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

Licencja dla jednego użytkownika Akademii InsERT 
89,00 109,47 

 

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

cena specjalna dla posiadaczy wcześniejszej wersji! 
Licencja dla jednego użytkownika Akademii InsERT 

49,00 60,27 

 Podręczniki Netto Brutto 

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

 Podręcznik "Subiekt nexo + Rachmistrz nexo – Prowadzenie dokumentacji"  (Wydawnictwo InsERT) 56,19 59,00 

 Usługa SMS – zakup wyłącznie za pośrednictwem Konta InsERT Netto Brutto

 

Netto 

 

Brutto 

 

 Pakiet 500 SMS - (taryfa PRO - na okres roku)         56,00 68,88 

 Pakiet 2000 SMS - (taryfa PRO - na okres roku) 224,00 275,52 

 Pakiet 10 000 SMS - (taryfa PRO - na okres roku) 1050,00 1291,50 

 Pakiet 50 000 SMS - (taryfa PRO - na okres roku) 4200,00 5166,00 

 Pakiet 100 000 SMS - (taryfa PRO - na okres roku) 7900,00 9717,00 

 Pakiet 500 SMS - (taryfa Standard - na okres roku) 37,00 45,51 

 Pakiet 2000 SMS - (taryfa Standard - na okres roku) 147,00 180,81 

 Pakiet 10 000 SMS - (taryfa Standard - na okres roku) 665,00 817,95 

 Pakiet 50 000 SMS - (taryfa Standard - na okres roku) 2975,00 369,25 

 Pakiet 100 000 SMS - (taryfa Standard - na okres roku) 5950,00 7318,50 

 zarezerwuj.pl – system rezerwacji online Netto Brutto

 

Netto 

 

Brutto 

 

 zarezerwuj.pl - 1 terminarz - (1 miesiąc) 29,00 35,67 

 zarezerwuj.pl - 1 terminarz - (3 miesiące) 79,00 97,17 

 zarezerwuj.pl - 1 terminarz - (12 miesięcy) 290,00 356,70 

 zarezerwuj.pl – kolejne 2 terminarze - (1 miesiąc) 39,00 47,97 

 zarezerwuj.pl -  kolejne 2 terminarze - (3 miesiące) 99,00 121,77 

 zarezerwuj.pl -  kolejne 2 terminarze - (12 miesięcy) 390,00 479,70 

 
 

Produkty firmy Microsoft®9) Netto Brutto 

 
Microsoft 365 Apps for business 

(pakiet biurowy w chmurze dla jednego użytkownika - licencja na 1 rok użytkowania) 
450,00 553,50 
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Microsoft SQL Server Standard 2019 Runtime – 1 Client  

(Licencja serwerowa z jednym stanowiskiem klienckim) 
590,00 725,70 

 
Microsoft SQL CAL Standard 2019 Runtime  

(Licencja na jedno dodatkowe stanowisko klienckie) 
590,00 725,70 

 
Microsoft SQL Server Standard 2019 Full USE  

(Licencja serwerowa) 
5700,00 7011,00 

 
Microsoft SQL CAL Standard 2019 Full USE 

(Licencja na jedno dodatkowe stanowisko klienckie) 
1450,00 1783,50 

 
Microsoft SQL Server Standard 2017 Runtime – 1 Client  

(Licencja serwerowa z jednym stanowiskiem klienckim) 
590,00 725,70 

 
Microsoft SQL CAL Standard 2017 Runtime  

(Licencja na jedno dodatkowe stanowisko klienckie) 
590,00 725,70 

 
Microsoft SQL Server Standard 2017 Full USE  

(Licencja serwerowa) 
5700,00 7011,00 

 
Microsoft SQL CAL Standard 2017 Full USE 

(Licencja na jedno dodatkowe stanowisko klienckie) 
1450,00 1783,50 


