PEŁNE WYKONANIE SKLEPU, nasze sklepy są też przerobione i przygotowane na nową ustawę o
handlu internetowym oraz wdrażamy wytyczne RODO i ustawy o handlu internetowym obowiązkowe
dla działania każdego sklepu
mało która firma o tym wspomni ale samo wykonanie sklepu to za mało ponieważ trzeba go też przygotować
pod RODO, brak wdrożenia rodo to ogromne kary podczas kontroli nawet do 200 tyś zł. kara z urzędu,
udzielamy w cenie tworzenie sklepu za darmo wszelkich informacji co trzeba zrobić, na co uważać, a
dodatkowo można u nas zamówić wdrożenie w sklepie rodo w panelu administracyjnym ale również na
kontach użytkowników, u nas można zamówić całość czyli sklep przygotowany od A-Z gotowy i uruchomiony
sklep bez ukrytych kosztów naliczanych dodatkowo, abonamentów itd (klient płaci jednorazowo za
wykonanie sklepu). Klienci prowadzą wykonane sklepy legalnie bez obawy na kontrolę.

Sklepy PrestaShop 1.7 nasz przeprogramowany szablon

- legalne
przeprogramowane i przygotowane pod RODO oraz Ustawę o handlu internetowym (oraz
wcześniejsze GIODO) bez abonamentów ukrytych kosztów i prowizji od sprzedaży

Podsumowanie koszt wykonania sklepu
koszt 799 zł. (brutto) / bez wprowadzania produktów (lub przenoszenia ze starego sklepu)
+ 80 zł. (brutto) moduł załączający regulamin w formie PDF do emiala zamówienia (wymóg ustawy o handlu
internetowym)
przystosowanie i wdrożenie w sklepie RODO
+ 450 zł. (brutto) opisane dokładniej:
https://www.presta-polskie-wsparcie.pl/prestashop-dodatki/prestashop-wdrozenie-rodo.html

----------------------

CAŁOŚĆ 1 329 zł. (brutto)

/ opłata jednorazowa, brak abonamentów, prowizji od sprzedaży lub

innych kosztów ukrytych
dokumentacja do sklepu Regulamin, Polityka prywatności, Informacje dla kupującego pisane pod RODO 220 zł.
(brutto)
inna możliwość zakupienie samodzielnie dokumentów pisanych przez prawników (ale to koszt około 500 zł.)
do wglądu poniżej:
https://prokonsumencki.pl/?utm_source=agencja_prodo&utm_medium=link

CAŁOŚĆ 1 549 zł. (brutto)

/ opłata jednorazowa, brak abonamentów, prowizji od sprzedaży lub

innych kosztów ukrytych
Wdrażany też grafikę szablon płatny za dopłata 500 zł. (brutto) można zamówić szablon graficzny (lub bez
dopłaty na naszym szablonie jak inne nasze sklepy przykłady były przedstawione powyżej)

CAŁOŚĆ 2 049 zł. (brutto)

