Cennik Trusted Shops
1. Opłata członkowska
1.1. Stała opłata miesięczna
Stała opłata miesięczna obliczana jest według poniższej tabeli:
Roczny obrót brutto sklepu
internetowego
do PLN 400.000
do PLN 800.000
do PLN 1.200.000
do PLN 2.100.000
do PLN 3.000.000
do PLN 4.000.000
do PLN 6.000.000
do PLN 10.000.000
do PLN 15.000.000
do PLN 20.000.000
powyżej PLN 20.000.000

Stała opłata miesięczna*
PLN 40
PLN 70
PLN 100
PLN 150
PLN 200
PLN 380
PLN 500
PLN 780
PLN 1.080 zł
PLN 1.380
Wzrost wysokości opłaty jest odpowiednio kontynuowany.
Konkretna kwota zostanie uzgodniona w każdym przypadku
indywidualnie.

Stała opłata miesięczna obliczana jest zgodnie z Ogólnymi Warunkami Członkostwa na podstawie rocznego
obrotu generowanego przez Członka (sklep członkowski), osiąganego za pośrednictwem wszystkich jego
domen/stron internetowych zarejestrowanych w Trusted Shops. Opłata obejmuje również zmienną składkę
z tytułu Ochrony Kupującego Trusted Shops lub Gwarancji Trusted Shops (okres ochrony: 30 dni).
1.2. Miesięczna opłata za certyfikat
Dodatkowo za każdy zamówiony certyfikat doliczana jest miesięczna opłata w wysokości PLN 119.
1.3. Przedłużenie okresu zabezpieczenia: indywidualna oferta cenowa na zapytanie
Za uiszczeniem dodatkowej opłaty okres obowiązywania ochrony kupującego Trusted Shops i/lub gwarancji
Trusted Shops może zostać na życzenie wydłużony z standardowych 30 dni na 60, 90 lub 120 dni.
1.4. Opcjonalne usługi dodatkowe
Pakiet dodatkowy można zamówić indywidualnie dla każdej strony internetowej (sklepu), w ramach jednej
domeny, w jednym wariancie językowym z ukierunkowaniem na jeden rynek docelowy. Każda z usług może
zostać wypowiedziana na 3 miesiące przed zakończeniem danego roku obowiązywania Umowy.
Pakiet dodatkowy

Miesięczna cena

Integracja z Google
Menedżer Wizerunku
Opinie o produktach

PLN 90
od PLN 129**
od PLN 60**

*) Opłaty są należne miesięcznie łącznie ze składką członkowską i składką ubezpieczeniową z tytułu Gwarancji Trusted Shops. Płatność następuje z góry;
wskazane ceny nie zawierają podatku VAT.
**) Miesięczna cena zależy od rocznych dochodów brutto danego sklepu. Wskazana cena dotyczy sklepów o przychodach do 5.000.000 zł.
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2. Dalsze koszty z tytułu członkostwa
2.1. Jednorazowa opłata aktywacyjna

PLN 199

2.2. Opłata manipulacyjna za obsługę roszczenia odszkodowawczego lub reklamacji

PLN 100

2.3. Koszt sporządzenia każdego dodatkowego protokołu z audytu w przypadku niewłaściwego
wprowadzenia wymaganych zmian
PLN 200
3.

Opcjonalne usługi dodatkowe dla posiadaczy pakietów członkowskich Trusted Shops

3.1. Certyfikacja w trybie ekspresowym
PLN 800
Sporządzenie indywidualnego protokołu z przeprowadzonego audytu w trybie przyspieszonym w ciągu
maksymalnie 3 dni roboczych (przy posiadaniu wiarygodności finansowej)
3.2. Zmiana właściciela sklepu internetowego
PLN 200
Przejęcie praw strony umowy certyfikowanego sklepu z zachowaniem treści umowy (ogólne warunki
handlowe itp.)
3.3. Zmiana oprogramowania sklepu
Ponowna certyfikacja ze względu na zmianę oprogramowania sklepu

PLN 800

5.4 Ponowny audyt sklepu
PLN 800
Ponowny audyt ze względu na szeroki zakres zmian istotnych elementów sklepu, ważnych z punktu
widzenia certyfikacji

*) Opłaty należne za miesiąc łącznie ze składką członkowską i składką ubezpieczeniową z tytułu Gwarancji Trusted Shops. Płatność z góry; ceny bez podatku
VAT.
**) Miesięczna cena zależy od rocznych dochodów brutto sklepu w Internecie. Podana cena wywoławcza dotyczy sklepów o przychodach do 5.000.000 zł.
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