e-Logo HİZMET FİYAT LİSTESİ
1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren geçerlidir.
Genel Açıklamalar
1.
2.
3.
4.
5.

e-Logo Hizmet satışları, ''ebusiness.logo.com.tr'' üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir. Birim fiyatları listeye bilgi amaçlı eklenmiştir.
Logo müşterileri ve Logo dışı müşteriler için aynı kontör paketleri ve fiyatları geçerlidir.
İlk kontör alımlarında sadece bir kereye mahsus aktivasyon bedeli alınmaktadır.
Satın alınan paketlerin kullanım hakları yıllık veya aylık sürelere bağlı değildir. Kullanıcılar, tercih ettikleri hizmetlerden hesaplarında yeterli kontör olduğu sürece
faydalanabileceklerdir. Kullanıcı satın aldığı paketteki kontör adedini doldurduğunda, yeni bir paket satın alarak hizmetten yararlanmaya devam edebilecektir.
6. e-Devlet Hizmetlerinden biri ya da daha fazlası ilk kez edinilirken ve daha sonraki ilave hizmet alımlarında, satış portalındaki yönlendirmeler takip edilerek “Hizmet
Sözleşmesi”nin ıslak imzalı olarak iletilmesi gerekmektedir. Sadece kontör paketi alımı durumunda, “Satış Sözleşmesi”nin online olarak kabul edilmesi
gerekmektedir.
7. Kredi kartından taksitli ödeme ve nakit ödeme seçeneği mevcuttur.
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─ Aktivasyon Bedeli
─ Paketteki Kontör Sayısı
500 Adet

Birim Kontör Fiyatı

Paket Fiyatı

0,7

350

1.000 Adet

0,65
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2.000 Adet

0,6

1.200

5.000 Adet

0,48

2.400

10.000 Adet

0,35

3.500

25.000 Adet

0,3

7.500

50.000 Adet

0,25

12.500

100.000 Adet

0,18

18.000

250.000 Adet

0,15

37.500

500.000 Adet

0,13

65.000

1.000.000 Adet

0,12

120.000

─ Açıklamalar
─ e-Fatura Hizmeti
1. e-Fatura Hizmeti fiyatlarına, Logo e-Fatura lisans fiyatları dahil değildir. Connect Fatura lisansının ayrıca satın alınması gerekmektedir.
2. e-Fatura Hizmeti’nden yararlanan kullanıcılara e-Fatura saklama hizmeti de dahil bir hizmet sunulmaktadır. Ayrıca saklama hizmeti satın alınmasına gerek yoktur.
3. Her gönderilen veya alınan "e-Fatura"nın transferi için 1 kontör düşülecektir. Saklama hizmeti de bu 1 kontör’e dahildir.

─ e-Fatura e-Mail Hizmeti
4. e-Fatura e-Mail Hizmeti'nden yararlanabilmek için mutlaka e-Fatura Hizmeti'nin alınmış olması gerekmektedir.
5. e-Fatura Hizmeti’nin yanında e-Fatura e-Mail Hizmeti’ni de satın alan kullanıcıların sistem üzerinden ilettiği faturalar, aynı zamanda otomatik olarak e-Mail yoluyla
da iletilebilmektedir.
6. Her 5 e-Mail için 1 kontör düşülecek şekilde ücretlendirilmektedir.

─ e-Arşiv Hizmeti
7. e-Arşiv Hizmeti fiyatlarına, e-Arşiv lisans fiyatları dahil değildir. Connect e-Arşiv lisansının ayrıca satın alınması gerekmektedir.
8. e-Arşiv Hizmeti’nden yararlanan kullanıcılara e-Arşiv saklama hizmeti de sunulmaktadır. Ayrıca saklama hizmeti satın alınmasına gerek yoktur.
9. Her 2 "e-Arşiv” belgesi için 1 kontör düşülür. Saklama hizmeti için ayrıca bir bedel alınmaz.

─ e-Arşiv e-Mail Hizmeti
10. e-Arşiv e-Mail Hizmeti'nden yararlanabilmek için mutlaka e-Arşiv Hizmeti'nin alınmış olması gerekmektedir.
11. e-Arşiv Hizmeti’nin yanında e-Arşiv e-Mail Hizmeti’ni de satın alan kullanıcıların sistem üzerinden ilettiği faturalar, aynı zamanda otomatik olarak e-Mail yoluyla da
iletilebilmektedir.
12. Her 5 e-Mail için 1 kontör düşülecek şekilde ücretlendirilmektedir.

─ e-Arşiv SMS Hizmeti
13. e-Arşiv e-SMS Hizmeti'nden yararlanabilmek için mutlaka e-Arşiv Hizmeti'nin alınmış olması gerekmektedir.
14. e-Arşiv Hizmeti’nin yanında e-Arşiv SMS Hizmeti’ni de satın alan kullanıcıların sistem üzerinden ilettiği faturalar, aynı zamanda otomatik olarak SMS yoluyla da
iletililebilmektedir.
15. Her 3 SMS için 1 kontör düşülecek şekilde ücretlendirilmektedir.
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─ e-Defter Saklama Hizmeti
16. Saklanmak üzere sisteme yüklenen “e-Defter” dosyalarından, her 1 MB’a kadar yüklenenler için 1 kontör düşülecektir.
17. Boyutların 1 MB'tan fazla olması durumunda ise, her MB için ayrıca 1'er kontör düşülecektir. Ara değerlere yakın dosya boyutları için kaç kontör yakılacağı
belirlenirken, yukarıya yuvarlanarak hesaplama yapılacaktır.
18. Dosya boyutları için, sıkıştırılmamış halleri esas alınacaktır.

─ MT940 Dosya Alım Hizmeti
19. Her bir MT940 dosyası için 1 kontör düşülecektir.
20. MT940 dosyasındaki hareketlerde 1’den fazla güne ait işlem olması durumunda gün bazında ekstra 1’er kontör düşülecektir.

─ Kontör Paketlerinin Kullanım Adetleri
─ İLGİLİ HİZMET
─ e-Fatura Hizmeti
Her gönderilen veya alınan "e-Fatura"nın transferi ve saklanması için 1 kontör düşülür. Saklama hizmeti için ayrıca bir bedel alınmaz.
─ e-Fatura e-Mail Hizmeti
Her 5 e-Mail için 1 kontör düşülecek şekilde ücretlendirilmektedir.
─ e-Arşiv Hizmeti
Her 2 "e-Arşiv” belgesi için 1 kontör düşülür. Saklama hizmeti için ayrıca bir bedel alınmaz.
─ e-Arşiv e-Mail Hizmeti
Her "5 mail” için 1 kontör düşülür.
─ e-Arşiv SMS Hizmeti
Her "3 SMS” için 1 kontör düşülür.
─ e-Defter Saklama Hizmeti
Saklanmak üzere sisteme yüklenen “e-Defter” dosyalarından, her 1 MB’a kadar yüklenenler için 1 kontör düşülecektir. Boyutların 1 MB'tan fazla olması
durumunda ise, her MB için ayrıca 1'er kontör düşülecektir. Ara değerlere yakın dosya boyutları için kaç kontör yakılacağı belirlenirken, yukarıya yuvarlanarak
hesaplama yapılacaktır.
─ MT940 Dosya Alım Hizmeti
Her bir MT940 dosyası için 1 kontör düşülür. MT940 dosyasındaki hareketlerde 1’den fazla güne ait işlem olması durumunda gün bazında 1’er kontör düşülür.
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