LIITE 3

PALVELUHINNASTO

18.5.2018

ETELÄ-SAVON JA LAPIN MAAKUNNAT
TILAUSVÄLITYS JA MAKSULIIKENNE KELA SUORAKORVAUSTOIMINNASSA
Tässä liitteessä ilmoitetaan tilausvälityksen ja maksuliikenteeseen sovellettavat hinnat, sekä
tarvittavien dataliittymien hinnat. Hinnat ovat voimassa sähköisen tiedonsiirron kautta hoidettavissa
Kelan korvaamissa kuljetuksissa Etelä-Savon ja Lapin maakunnissa. Vahvistetut hinnat ovat
voimassa toistaiseksi ja tarkemmat sopimusehdot ovat varsinaisessa autoilijasopimuksessa.
Maksut ovat autokohtaisia kuukausihintoja.
Tilausvälityksen toiminnallisuus:
Tarvittavien autolaitteiden ja ohjelmistojen hankintahinnoista ja ohjelmistojen ylläpidosta vastaa
Semel. Laitteistojen ylläpitomaksut Semel Oy:n laitehinnaston mukaan.

SÄHKÖISEN TIEDONSIIRRON KYYTIEN VÄLITYS
Esitettyihin kyytien välityksen hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (suluissa
arvonlisäverollinen hinta, alv 24 %)
Autokohtainen avausmaksu sähköisen tiedonsiirron
Perushinta
alennettu 1.-30.6.2018
alennettu 31.5.2018
saakka
Kuukausimaksu
Perushinta

järjestelmään
900,00 € alv 0 %
600,00 € alv 0 %
400,00 € alv 0 %
35,00 € alv 0 %

(1 116,00 € sis. alv.)
(744,00 € sis. alv.)
(496,00 € sis. alv.)
(43,40 € sis. alv.)

Välitysprovisio sisältäen välityksen ja maksuliikenteen provisiot. Provisiot lasketaan Kelan
matkakorvausten (alennusten jälkeisestä) arvonlisäverollisesta koko matkan hinnasta
Perushinta
6,4 %

MAKSULIIKENNEPALVELUT
Mikkelin Ulataksi Oy (joilla ei vielä ole maksuliikennesopimusta Mikkelin Ulataksi Oy:n kanssa):
liittymismaksu järjestelmään 30.6.2018 asti 0,00 € sisältyen sähköisen tiedonsiirron kyytien
välityksen avausmaksuun.
Liittymismaksu
Perushinta

150,00 € alv 0 %

(186,00 € sis. alv.)

Perushinta

30,00 € alv 0 %

(37,20 € sis. alv.)

Kuukausimaksu

Semel Oy laite-ja ylläpitomaksujen laskutus
Kauttalaskutuslisä

5,0 € alv 0 %

(6,20 € sis. alv.)

Paperilaskulisä
Lähetetty paperilasku

5,0 € kpl alv 0 %
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DATALIITTYMÄT VÄLITYSPÄÄTTEISIIN JA MAKSUPÄÄTTEISIIN (TARVITTAESSA)
Liikennöitsijä vastaa tarvittavista dataliittymistä ja niiden kustannuksista.
Järjestelmään hyväksytyt operaattorit ja dataliittymät:
• DNA
• Telia
• Elisa
Dataliittymät/kpl, sisältää 2Mbit/s ja dataa 1 Gt/kk
Kuukausimaksu
Perushinta

6,00 € alv 0 %

(7,44 € sis. alv.)

PRO-Keskus Oy päättää autoittain minkä operaattorin dataliittymää palvelussa on käytettävä.
Palvelussa sallitaan myös liikennöitsijän oma dataliittymä, mikäli se on hyväksyttyjen
operaattoreiden liittymä, täyttää tiedonsiirron osalta palvelun edellytykset ja PRO-Keskus Oy sen
hyväksyy.
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