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Hinnasto
Palvelun kokonaishinta muodostuu asiakkaan valitsemasta tekstiviestipalvelun palvelupaketin
(Kiinteä tai Joustava) kiinteästä hinnasta, lähetettyjen tekstiviestien määrästä sekä mahdollisista
lisäpalveluista. Tässä dokumenteissa mainitut hinnat ovat arvonlisäverottomia.

Kaksi palvelupakettia
Asiakas valitsee jomman kumman palvelun alla olevista vaihtoehdoista:

Kiinteä
Kiinteä hinta:
129 € / 6 kk
Ilmaiset viestit: 1000 kpl / 6 kk
Käyttöhinta:
0,095 € / viesti
(vain ilmaisten 1000 viestien yli
menevien viestien osalta)

Joustava
Kiinteä hinta:
Käyttöhinta:

199 € / 6 kk
0,06 € / viesti

Palvelussa ei ole avausmaksua. Rajapinta (SMS Gateway) viestien automatisoituun
lähettämiseen kuuluu molempiin palvelupaketteihin.
Joustava-palvelupaketissa on mahdollista vastaanottaa paluuviestejä suoraan järjestelmään.
Kiinteä-paketissa paluuviestien vastaanottaminen on mahdollista vain omaan puhelimeen.
Viestien vastaanottaminen järjestelmään tapahtuu oletuksena avainsanan perusteella: kun
alkuperäinen viesti lähetetään, annetaan viestille avainsana, jonka vastaanottajan kirjoittavat
paluuviestien alkuun. Käyttäjille lähetettävä viesti voisi olla esimerkiksi ”Anna palautetta
palvelustamme vastaamalla tähän viestiin: PALAUTE palautteesi”, jossa PALAUTE on
paluuviestien avainsana. Avainsana on voimassa 5 vuorokautta. Viestejä voidaan vastaanottaa
myös tekstiviestirajapinnan kautta.

Lisäpalvelu: oma puhelinnumero viestien vastaanottamiseen
Joustava-palvelupaketissa on mahdollista vastaanottaa paluuviestejä suoraan järjestelmään.
Oletuksena viestien alkuun on kirjoitettava haluttu avainsana (katso esimerkki PALAUTEavainsanasta edelliseltä sivulta). Avainsanaa ei kuitenkaan tarvita, jos asiakas hankkii
lisäpalveluna vain hänelle varatun puhelinnumeron viestien vastaanottamiseen.
Lisäpalvelun hinta: 95 euroa per sopimuskausi (6 kuukautta)
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Lisäpalvelu: muokattu järjestelmä
Asiakkaalla voi olla tarvetta sellaisille ominaisuuksille, joita järjestelmään ei ole vielä kehitetty.
Mikäli ominaisuus on kohtuullisessa ajassa kehitettävissä ja se mahdollisesti hyödyttää muitakin
asiakkaita, voidaan ominaisuus mahdollisesti toteuttaa veloituksetta. Muuten hinnasta sovitaan
tapauskohtaisesti erikseen.

Laskutus
Laskutuksen käytäntönä on, että etukäteen tiedossa olevat kustannukset (kiinteät hinnat ja
lisäpalveluiden hinnat) maksetaan etukäteen ja viestien määrä perusteella syntyvät
kustannukset (käyttöhinnat) jälkikäteen. Laskutus tapahtuu lähtökohtaisesti kaksi kertaa
vuodessa. Jos asiakas kuitenkin lähettää 6kk aikana yli 10 000 viestiä, voidaan lähetetyistä
viesteistä laskuttaa myös kesken sopimuskauden.

Lisätietoja
Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne - otattehan yhteyttä!
www.ryhmatekstiviestit.fi
Sähköposti: myynti @ ryhmatekstiviestit.fi
Puhelin:
+358 50 367 6277
Y-tunnus:
2245252-6

