Finansowe warunki licencji TACHO•API
Infolab Narloch Sp. z o.o. ustanawia następującą tabelę opłat:

WARUNKI FINANSOWE W PRZYPADKU HOSTINGU PARTNERA:
A. Usługa:
Alertowania+Raporty

Rodzaj usługi

Pojazdy
1-499
Pojazdy
500>

B. Usługa:
Raporty

C. Usługa:
Alertowania

€2.50

€1.70

€1.70

m-c / 1 pojazd

m-c / 1 kierowca

m-c / 1 pojazd

€1.95

€1.50

€1.50

m-c / 1 pojazd

m-c / 1 kierowca

m-c / 1 pojazd

WARUNKI FINANSOWE W PRZYPADKU HOSTINGU INFOLAB:
Rodzaj usługi

Pojazdy
1-499
Pojazdy
500>

A. Usługa:
Alertowania+Raporty

B. Usługa:
Raporty

C. Usługa:
Alertowania

€3.50

€2.70

€2.70

m-c / 1 pojazd

m-c / 1 kierowca

m-c / 1 pojazd

€2.95

€2.50

€2.50

m-c / 1 pojazd

m-c / 1 kierowca

m-c / 1 pojazd

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT 23%.
Ceny zawarte w tabeli nie zawierają odpłatności za sprzedaż usługi TACHO•API “pod szyldem” Partnera.

1.
2.
3.

Partner zobowiązany jest do opłaty za usługę TACHO•API za każdy miesiąc kalendarzowy zgodnie z właściwym cennikiem, zależnym od rodzaju usługi i
opcji hostingu (hosting Partnera lub Infolab),oraz liczby aktywowanych pojazdów. Wysokość wynagrodzenia jest iloczynem stawki jednostkowej i ilości
pojazdów aktywowanych w danym miesiącu kalendarzowym.
Infolab Narloch Sp. z o.o. nalicza opłaty za miesiąc kalendarzowy, w którym pojawiają się dane pojazdów aktywowanych. Do weryfikacji wysokości opłat służy
raport pojazdów aktywowanych tworzony przez Infolab Narloch Sp. z o.o..
W przypadku braku wykonania usługi z przyczyn tkwiących po stronie Infolab Narloch Sp. z o.o., Partnerowi przysługuje rekompensata w wysokości 1/30
wartości faktury za każdy dzień zwłoki w działaniu aplikacji analitycznej. Rekompensata będzie rozliczana korektą do faktury za okres, w którym wystąpił brak
działania systemu. Infolab Narloch Sp. z o.o. jest zobowiązane do wystawienia korekty najpóźniej z dniem wystawienia najbliższej faktury za usługę.
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