
Rodzaje licencji programu Windykator 

Program Windykator oferowany jest w dwóch modelach licencji: licencja czasowa (abonament miesięczny) oraz licencja bezterminowa.  

Abonament 
miesięczny 

 

Ten model płatności opiera się na comiesięcznych płatnościach za możliwość korzystania z programu. Wysokość 
opłaty zależy od liczby stanowisk oraz dodatkowych modułów. W każdej chwili istnieje możliwość zmiany licencji 
poprzez dodanie lub zmniejszenie liczby stanowisk lub dodatkowych modułów. W każdej chwili możesz również 
zrezygnować z opłat - program przestanie działać. 
Abonament miesięczny zawiera aktualizację programu do najnowszych wersji 

Licencja 
bezterminowa 

W tym modelu opłatę za program ponosisz w momencie zakupu. Program nie posiada ograniczeń czasowych i 
można z niego korzystać bez ograniczeń. W cenie programu nie jest zawarta opcja aktualizacji, którą należy 
wykupić oddzielnie. 

Cennik programu Windykator (od 1.11.2021) 

Wszystkie ceny w poniższym cenniku są cenami netto i są podane w 
złotych polskich. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT 23% 

Abonament 
miesięczny 

Licencja 
bezterminowa 

WINDYKATOR 
Zawiera m. in. moduł zadłużenia, wpłaty, raporty, kartoteki dłużników, wierzycieli, integrację z bazą REGON i wszystkie 

Licencja podstawowa - jedno stanowisko 
Licencja pozwalana na użytkowanie programu na jednym stanowisku komputerowym 198.00 3998.00 
Dodatkowe stanowisko (2-5) 
Dodatkowe stanowisko. Cena za drugie i kolejne stanowiska aż do piątego.  
Cena dotyczy pojedynczego stanowiska. 

48.00 548.00 
Dodatkowe stanowisko (6-10) 
Dodatkowe stanowisko. Cena za szóste i kolejne stanowiska aż do dziesiątego. Cena 
dotyczy pojedynczego stanowiska. 

42.00 498.00 
Dodatkowe stanowisko (powyżej 10) 
Dodatkowe stanowisko. Cena za każde kolejne stanowisko powyżej dziesiątego. Cena 
dotyczy pojedynczego stanowiska. 

38.00 448.00 

WINDYKATOR- AKTUALIZACJE 
Zawiera aktualizację i wsparcie e-mail 

Aktualizacje 
Zawiera aktualizacje programu i wsparcie e-mail w okresie trwania abonamentu lub 12 
kolejnych miesięcy dla licencji bezterminowej 

bez opłat 
25% ceny 

posiadanej 
licencji 

WINDYKATOR - DODATKOWE MODUŁY 
Cennik dodatkowych modułów rozszerzających możliwości programu wpłaty 

Moduł EPU 
Umożliwia współpracę z e-Sądem 38.00 698.00 
Wydruk masowy 
Pozwala masowo dodawać i drukować pisma w sprawach 28.00 368.00 
Moduł SMS 
Umożliwia integrację programu z bramką SMS, w celu masowej wysyłki wiadomości z 
programu. 
Uwaga! Cena modułu nie zawiera kosztów wysyłki SMS.  

28.00 368.00 

Moduł e-mail 
Umożliwia wysyłkę e-mail z programu 28.00 368.00 
Import wpłat z wyciągów bankowych 
Umożliwia import wpłat z plików tekstowych z wyciągów bankowych 32.00 598.00 
Edytor raportów 
Umożliwia tworzenie przez użytkownika własnych raportów i zestawień 38.00 698.00 
Wszystkie ceny w cenniku są cenami netto i są podane w złotych polskich. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT 23%. 

  



Cennik Windykator – strony WWW/serwis/szkolenia 

Wszystkie ceny w poniższym cenniku są cenami netto i są podane w złotych polskich. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT 23%. 

Wszystkie ceny w poniższym cenniku są cenami netto i są podane w złotych 
polskich. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT 23% 

Cena netto 

WINDYKATOR – STRONY WWW 
Cennik stron www, które pozwalają na dostęp do danych 

ePanel 
Strona internetowa dedykowana dla firm, które chcą umożliwić swym klientom dostęp online do swoich spraw 

Abonament miesięczny 
Opłata miesięczna zawiera aktualizacje w okresie abonamentu 198.00 
Licencja wieczysta 
Płacisz raz i używasz bez ograniczeń czasowych (nie zawiera aktualizacji) 4998.00 
Aktualizacje roczne 
Aktualizacja i wsparcie techniczne dla ePanel przez okres 12 miesięcy (tylko dla licencji wieczystej) 498.00 

Panel Dłużnika Online 
Strona internetowa, gdzie dłużnik może sprawdzić stan swojego zobowiązania będącego w obsłudze danej firmy 

Abonament miesięczny 
Opłata miesięczna zawiera aktualizacje w okresie abonamentu 98.00 
Licencja wieczysta 
Płacisz raz i używasz bez ograniczeń czasowych (nie zawiera aktualizacji) 4998.00 
Aktualizacje roczne 
Aktualizacja i wsparcie techniczne dla Panelu Dłużnika Online przez okres 12 miesięcy (tylko dla licencji 
wieczystej) 

498.00 

SZKOLENIA/WDROŻENIA/POMOC ZDALNA 
Cennik stron www, które pozwalają na dostęp do danych 

Promocja! Instalacja i wdrożenie przy zakupie 
Oferta promocyjna ważna wraz z zakupem programu Windykator, ePanel lub Panel Dłużnika Online. 
Pomoc w instalacji, konfiguracji i wdrożeniu produktu (maksymalnie 3h). Oferta obowiązuje dla każdego 
produktu oddzielnie. 

198.00 (3h) 

Instalacja produktów 
Pomoc w instalacji, konfiguracji i wdrożeniu naszych produktów. 100.00/h 
Szkolenie/wdrożenie online 
Płatność za każdą rozpoczęta godzinę 100.00 / h 
Szkolenie/wdrożenie w siedzibie klienta 
Płatność za każdą rozpoczęta godzinę. Opłata za minimum 6h. Dojazd płatny dodatkowo 100.00 / h 

Pomoc zdalna / serwis bazy - dni robocze  
Pomoc zdalna wykonywana w dni robocze w godzinach 9.00-16.00, za każda rozpoczęta godzinę 100.00 / h 
Pomoc zdalna / serwis bazy 
Pomoc zdalna wykonywana w weekendy, dni ustawowo wolne od pracy lub w dni robocze poza godzinami 
9.00-16.00. Płatność za każdą rozpoczętą godzinę 

200.00 / h 

Dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb klienta 
Prace projektowe, programistyczne, testy i wdrożenie. Płatność godzinowa lub według wyceny 
indywidualnej 

od 100.00 / h 

Wszystkie ceny w cenniku są cenami netto i są podane w złotych polskich. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT 23%. 


