
Hinnasto



Palvelupaketin
kuukausihinta

Solo           Team    Enterprise

75 €/kk

sisältää 1000 ilmaista 
katselukertaa kuukaudessa.

170 €/kk

sisältää 2500 ilmaista
katselukertaa kuukaudessa.

485 €/kk

sisältää 8500 ilmaista katselukertaa 
kuukaudessa.

Paketti sisältää:

●  Yhden (1) käyttäjätunnuksen

●  Palveluntuottajan
●  keskustelupalstatuen

Paketti sisältää:

●  Kolme (3) käyttäjätunnusta

●  Palveluntuottajan
●  sähköpostituen ja
●  keskustelupalstatuen

Paketti sisältää:

●  Kymmenen (10) 
käyttäjätunnusta

●  Priorisoidun palveluntuottajan 
sähköpostituen

●  Kvartaalipohjaiset 
analyysipalaverit

●  Mahdollisuuden luoda erilaisia 
oikeuksia käyttäjätunnuksille 

AR By Telian hinnoittelussa on kolme pakettia. Palvelun hinta koostuu kahdesta komponentista: kiinteästä 
palvelupaketin kuukausimaksusta ja käytön perusteella muodostuvasta herätteiden aktivointikustannuksesta. Aktivoinnit 
lasketaan automaattisesti Zapparin alustalla ja kustannus raportoidaan ZapWorks-työkaluun, josta asiakas voi seurata 
kokemustensa aktivointimääriä. Jokaisen asiakkaan luoman kokemuksen kaikki aktivoinnit (avaamiset AR By Telia-
sovelluksella) lasketaan osaksi aktivointikustannuksia.



herätteiden
aktivointikustannukset
Kustannus lasketaan siten, että ensin täyttyy alempi määrä aktivointeja ja yhden kokemuksen kustannus laskee aina 
siirryttäessä suurempaan katsontakertamäärään. Esim. jos asiakkaalla on Solo -paketti ja yhteensä katsontakertoja 
kuukaudessa 15 000 kpl kaikilla asiakkaan herätteillä, niin hinta muodostuu seuraavasti:

Solo-paketin kuukausihinta (75 €) + Ensimmäiset 1000 katsontaa (ilmainen) + 1001 – 10 000 katsontaa (9000 x 0,05 € = 
450€) + loput 5000 katsontaa (5000 x 0,025€ = 125€) = 650 €.

katsontakertaa per 
kuukausi

0-10 000

yhden katsontakerran 
kustannus

sadan (100) katsonta-
kerran kustannus

0,050 € 5,00 €

10 001 – 100 000 0,025 € 2,50 €

100 001 – 1 000 000 0,010 € 1,00 €

1 000 001 < 0,006 € 0,60 €

lisäkäyttäjätunnukset
Team- ja Enterprise-paketteihin voi ostaa lisäkäyttäjätunnuksia. Team-paketin kuukausihintaan sisältyy kolme 
(3) käyttäjätunnusta ja Enterprise-paketin kuukausihintaan sisältyy kymmenen (10) käyttäjätunnusta. Mikäli 
käyttäjätunnuksia tarvitaan useampia, voi niitä hankkia lisämaksua vastaan. Solo-pakettiin sisältyy ainoastaan yksi 
käyttäjätunnus, eikä niitä voi hankkia lisää.

solo

Ei mahdollista hankkia lisäkäyttäjätunnuksia

team enterprise

25 €/kk (300 €/vuosi) 10 € / kuukausi

Hinnoittelumalli perustuu Telian kumppanin Zapparin hinnoitteluun ja mikäli Zappar muuttaa Zapworks -palvelun hintoja, 
Telia pidättää oikeuden hinnastomuutoksiin.

Hinnat, arvonlisävero,
maksuehto ja viivästyskorko

Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Vero laskutetaan kulloinkin voimassaolevan verokannan mukaan ja lisätään hintoihin. 
Telia Finland Oyj pidättää oikeuden hinnastomuutoksiin. Telia laskuttaa asiakasta Zapworks -palvelusta. Maksuehto 
on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä. Lasku tulee maksaa laskussa annettujen maksutietojen ja ohjeiden 
mukaisesti. Telialla on oikeus periä viivästyneistä maksuista voimassa olevan lain mukaisen vakiokorvauksen lisäksi 
vakiokorvauksen ylittävät todelliset perintäkulut ja käsittelymaksut sekä kulloinkin voimassa olevaa korkolain mukaista 
vuotuista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien maksupäivään asti.


