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Úroveň předplatného (Subscription level)
Úroveň předplatného je dána nastavením limitního (maximálního) počtu zpráv jednoho Aktivovaného
zařízení za den:
Úroveň
předplatného

Počet odeslaných zpráv z jednoho
zařízení (denní maximum) = uplink*

Počet zpráv odeslaných na jedno
zařízení (denní maximum) = downlink**

Subscription level
"Platinum"

140

4

Subscription level
"Gold"

100

2

Subscription level
"Silver"

50

1

Subscription level
"One"

2

0

*
**

Velikost jedné zprávy pro uplink činí max. 12 byte / zpráva
Velikost jedné zprávy pro downlink činí max. 8 byte / zpráva

Ceny Služeb
Roční předplatné
Níže uvedené ceny jsou uvedeny v českých korunách (Kč) bez DPH. Uvedené ceny představují paušální
ceny předplatného za jeden (1) Token na jeden (1) rok.
Cenová úroveň
Počet Tokenů
Úroveň předplatného

≤ 1.000

> 1000 a
≤ 10 000

Ceny poskytování služeb za 1 rok / token (Kč)

Subscription level "Platinum"

359

325

Subscription level "Gold"

325

293

Subscription level "Silver"

269

244

Subscription level "One"

199

179
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Výpočet ceny Služeb
Cenová kalkulace na základě
váženého průměru dle PAYG





Cenová kalkulace pro
postupné účtování dle CVP





Cenová kalkulace





Celková cena za BSS Objednávku bude odpovídat váženému průměru dle
zvolené Úrovně předplatného za každý Token, které se aplikuje na příslušný
počet Tokenů.
V případě, že celkový objem Aktivovaných zařízení převyšuje objem
použitelného objemu Tokenů, aplikuje se cena odpovídající vyššímu
množství Tokenů.
Zákazník se zaváže k celkovému množství Aktivovaných zařízení v rámci
BSS Objednávky.
Celková cena Služeb je založena na Úrovni předplatného dle BSS
Objednávky.
Počet tokenů vyplývá z množstevní ceny a je definován množstvím určeným
v BSS Objednávce.
Cena Služeb je počítána na základě Úrovně předplatného v BSS
Objednávce a objemu Tokenů, který je určen celkovým množstvím
Aktivovaných zařízení k poslednímu dni měsíce a s ohledem na plán, který
si Zákazník zvolil.
Výsledná cena pro příslušné Aktivované zařízení bude záviset na lokalizaci
Aktivovaných zařízení a na tom, jak (trvale nebo často) dochází k odesílání
a příjmu dat dle Zákaznického BSS účtu.
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