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Pakume RTK parandusandmeid GNSS püsijaamade võrgust alltoodud liitumistasude  alusel:

Liitumine Tariif
Ühepäevane liitumine 15 EUR/päev
Ühenädalane liitumine 50 EUR/nädal
Ühekuine liitumine 100 EUR/kuu
Aastane liitumine 80 EUR/kuu

• Tasud on ühe liitumise pealt, ilma käibemaksuta. Arve esitatame vastavalt arvestusperioodile kas
kuu, nädala või päeva kohta.

• Kui kasutaja soovib rohkem liitumisi kui üks, siis järgmised liitumised on soodsamad vastava
koefitsiendi korra:

II liitumine 0,8
III liitumine 0,7
IV liitumine 0,6
V liitumine 0,5
edasised liitumised 0,4

Näiteks aastase liitumise korral 
I liitumine 80 EUR/kuus
II liitumine 64 EUR/kuus
III liitumine 56 EUR/kuus
IV liitumine 48 EUR/kuus
V liitumine 40 EUR/kuus

• Liituda saab ilma perioodi määratlemata. See tähendab seda, et teenus on vaikimisi kogu aeg
kasutajale avatud. Arveldatakse päevatariifi alusel. Päev läheb arvesse, kui selle jooksul on
serverisse logitud. St jälgida, et ei logiks serverisse sisse tahtmatult.

• Liitumine perioodiks, st perioodi soodustusega on juhul, kui klient on eelnevalt sellekohase soovi
maili teel (tiit@hades.ee,hades@hades.ee) edastanud.

• Perioodid on nädal, kuu, aasta
• Päev = kell 00.00 – 24.00 (kohalik aeg)
• Nädal = 7 päevane periood
• Kuu = 30 päevane periood mingist kuupäevast alates
• Aasta = periood aasta mingist kuupäevast järgmise aasta eelmise kuupäevani 
• Kui päevatariifi järgi tuleb kliendi poolt tasutav summa suurem kui 1 nädalase perioodi hind, siis

lülitatakse pakett automaatselt nädalaks. Nädal kuuks ja kuu aastaks ei pikene
• Pikenemise reegel: nädal alustatakse esimesel sobival päeval (nt. on kogunenud 3 järjestikust

päeva)
• Perioodi algus on kokkuleppel kliendiga
• Mitme liitumise (kliendil erinevad kasutajad) sooduskoefitsient toimib kõikide erinevate

perioodide puhul, kuid vähendav koef rakendub kasutajale kui teine või järgnev liitumine tuleb
kehtiva samaväärse või pikema eelnevalt ostetud teenuseperioodi juurde. Nt nädalase perioodi
juurde ei saa aastase perioodiga liitumist sooduskoefitsiendiga

• Kuiseid ja nädalasi pakette saab tellida ka mitme sellise perioodi kaupa (nt 2 nädalat või 3 kuud)
• Perioodi kestel (aasta, kuu või nädal) paketti  muuta ei saa.
• Arve esitatakse üldjuhul kord kuus, päevaste kasutamiste puhul ka lühema aja kohta.
• Jaamade asukohad leiad lisatud failist: Jaamade asukohad leiad siit: http://  goo.gl/maps/MSLS     

Tiit Hion
5092588 


