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1 Hinnaston voimassaolo 

Tämä hinnastoliite (Liite 3) on osa Palvelusopimusta ja siinä määritellään ne hinnat, joita 
Toimittaja perii tarjoamastaan Palvelusta Palveluntuottajatietokantapalveluun liittyviltä 
Asiakkailta. Hinnastoliitteen mukaisiin hintoihin ei sisälly arvonlisäveroa. 

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Numpacin tulee ilmoittaa hintamuutoksista 3 
kuukautta etukäteen. Jos Asiakas ei hyväksy hinnankorotusta, on Asiakkaalla oikeus 
irtisanoa Palvelusopimus päättymään ajankohtaan, jolloin uudet hinnat astuvat voimaan. 
Irtisanomisesta tulee ilmoittaa Numpacille kaksi (2) kuukautta etukäteen. 

2 Kytkentämaksu 

Toimittaja laskuttaa tunnusten antamisesta ja palomuurin avaamisesta Palveluun 
kertamaksun 395 euroa. 

Toimittaja laskuttaa kytkentämaksun välittömästi Asiakkaan liityttyä Palveluun. 

Mikäli Asiakas haluaa käyttöönsä useampia liittymiä Palveluun, peritään uusi 
kytkentämaksu aina Asiakkaan jokaista uutta liityntää kohti.   

3 Kuukausimaksu 

Toimittaja perii Asiakkaalta kuukausimaksua Palvelun käyttämisestä seuraavan taulukon 
mukaisesti: 

 
Kokoluokka – 

palvelunumeroiden 
lukumäärä 

Kuukausimaksu 
€ / kk 

Pieni < 100 100 
Keskisuuri 100-1000 200 

Suuri > 1000 600 

Asiakkaan kokoluokka määräytyy Palvelun sisältämien palvelunumeroiden lukumäärän 
mukaan. 

Asiakkaan siirtyminen toiseen kokoluokkaan huomioidaan muutosta seuraavan 
kuukauden kuukausimaksussa. Jo veloitettuja kuukausimaksuja ei kuitenkaan palauteta 
Asiakkaalle. 

Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan kuukausimaksuun vaikuttavista 
muutoksesta Toimittajalle. 

Toimittaja varaa oikeuden muuttaa kuukausimaksuja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle 
kolme (3) kuukautta etukäteen kuten tämän Hinnastoliitteen kohdassa 1 on määritelty. 
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4 Tietokantapalvelun maksut 

Toimittaja perii Asiakkaalta aloitusmaksun tietokantapalveluun liittymisestä, joka on 250 
euroa. Lisäksi peritään kuukausimaksua kuukausittaisen tiedoston toimittamisesta 100 
euroa/kuukausi. 

5 Hakumaksu ja muut maksut 

Toimittaja perii Asiakkaalta lisäksi hakumaksun Asiakkaan kirjautumisesta Palveluun per 
päivä. Jos Asiakas on kirjautunut palveluun useamman kerran saman päivän aikana, 
peritään Asiakkaalta vain yksi hakumaksu per päivä. Hakumaksut veloitetaan 
Asiakkaalta kuukausittain jälkikäteen. Hakumaksu määräytyy hakujen määrän ja 
järjestelmän kustannusten mukaan (muuttuva hinta). Toimittaja tarkastaa ja tarvittaessa 
korottaa tai alentaa hakumaksua edellä mainituilla kriteereillä vuosikvartaaleittain. 
Toimittaja ilmoittaa hakumaksun muutoksesta Asiakkaille kuukautta aikaisemmin. Tällä 
hetkellä hakumaksu on 30 euroa/haku.  

Muut työt veloitetaan tuntiveloituksella seuraavasti: 

Asiantuntijatehtävät ja projektipäällikkö: 120 €/tunti. Päivityspalvelun minimilaskutus on 
puolituntia. 

 


