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CENNIK I ZASADY SZKOLEŃ I WSPARCIA 2023 
Ostatnia zmiana: 03.11.2022 

Szkolenia wyjazdowe 

Szkolenie/wizyta serwisowa poza Wrocławiem w dni robocze, w godz. 8-18:  7 020 PLN  
kolejny dzień:         2 340 PLN 

 Na ceną pierwszego dnia składają się:  
- koszty logistyczne(dojazd, zakwaterowanie etc.):     2 340 PLN 
- serwis/szkolenie:        4 680 PLN 

Szkolenie/wizyta serwisowa poza Wrocławiem w dni wolne, w godz. 9-16:  9 620 PLN  
kolejny dzień:         4 680 PLN 

Szkolenie/wizyta serwisowa we Wrocławiu w dni robocze, w godz. 8-18: 
(wraz dojazdem)         2 340 PLN 

Szkolenie/wizyta serwisowa we Wrocławiu w dni wolne, w godz. 9-16: 
(wraz dojazdem)         4 680 PLN 

Powyżej podano przedziały czasowe, w których odwiedzamy klientów. Zazwyczaj jest to wizyta jednej 
osoby do 5 godzin dziennie w siedzibie klienta. Szkolenie przeprowadzane dla około 5 osób – gdy większa liczba 
osób, szkolenie powinny przeprowadzać dwie osoby, koszt +50%. Każda rozpoczęta godzina powyżej 5 godzin: 
390 PLN w dni robocze, 650 PLN w dni wolne od pracy. Koszty logistyczne ponoszone są na wizytę, bez względu 
długość jej trwania. Termin wizyty i zakres prac uzgadniany przynajmniej  z tygodniowym wyprzedzeniem.  

Szkolenia w siedzibie  

Szkolenie u nas na miejscu lub zdalne (w godzinach pracy 9:00-17:00) :  390 PLN/godz. 
Szkolenie zdalne w dni wolne od pracy w godzinach 9:00-16:00 :   780 PLN/godz. 
Szkolenie zdalne w dni wolne od pracy w godzinach 16:00-24:00 :   1 560 PLN/godz. 

Szkolenie przeprowadzane dla około 5 osób – gdy większa ilość osób szkolenie powinny przeprowadzać dwie 
osoby, koszt +50%. 

Szkolenia/wdrożenia programów do obsługi procedur specjalnych oraz MagCS 

W przypadku szkoleń z programów dla procedur specjalnych WinUCZ/Winskład oraz programu MagCS wraz z 
modułem Terminator, wyróżniane są dwa typy szkoleń: 

Szkolenie WinUCZ/WinSkład/MagCS/Terminator na bazie przykładowych towarów  
i procesów przygotowanych przez Huzar Software:  390 PLN/godz. 

W ramach powyższego szkolenia przewidziana jest prezentacja działania programu dla przykładowego procesu 
niezwiązanego ze specyfiką procedury specjalnej realizowanej u klienta; prezentacja objęcia procedurą, 
zamknięcia, rozliczenia w systemie RPS. Przewidziane na 2 godziny wyłącznie w godzinach pracy 8:00 – 16:00. 
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Szkolenie WinUCZ/WinSkład/MAGCS/Terminator na bazie towarów i procesów klienta: 

Analiza procesów i dokumentów, szkolenie właściwe 

WinUCZ – łącznie 8 godzin       3 120 PLN 
WinSkład – łącznie 6 godzin       2 340 PLN 
Magcs/Terminator – łącznie 6 godzin       2 340 PLN 

Wsparcie poszkoleniowe – pakiet 4 godzin na konsultacje zdalne   1 300 PLN 
Pakiet wygasa w ciągu 10 dni roboczych od daty przeprowadzenia szkolenia i nie jest obowiązkowy, w przypadku 
niezamówienia pakietu konsultacje płatne za każdą rozpoczętą godzinę.   

Alternatywne wsparcie zdalne dla problemów nie będących w kompetencjach 
pierwszej linii wsparcia (zaawansowana konfiguracja). 

Gotowość serwisowa w dni robocze: 

w godz. 09:00-17:00:     780 PLN, plus 390 PLN za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia konsultanta 
w godz. 17:00-24:00:  1 520 PLN, plus 780 PLN za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia konsultanta 

Gotowość serwisowa w dni wolne od pracy : 

w godz. 09:00-16:00:   1 520 PLN, plus 780 PLN za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia konsultanta 
w godz. 16:00-24:00:  3 040 PLN, plus 1 520 PLN za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia konsultanta 

Podane zostały ceny netto.  


