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Cennik
Krótko: pobieramy opłatę za połączenia posekundowo z konta który zasilasz bez terminu ważności. Za
funkcjonalność rozliczamy się według tablicy pakietów, mamy również darmowy pakiet.
Przykłądowy całkowity koszt za 3 minutowe połączenie dwóch komórkowych w Polsce:
0,40 punktów (Kierunek Agenta) + 0.34 punktów (Kierunek Klienta) = 0.74 kredytu(~0.74 złoty)

Koszt pakietów
Funkcjonalność

Pakiet FREE

Pakiet Standard

Pakiet Premium

Maksymalna ilość agentów(telefonów)

1

3

99

Maksymalna ilość widżetów

1

5

99

Możliwość usunięcia logo Leadreactor

brak

brak

jest

Dodatkowe szablony

brak

jest

jest

Zmiana tekstów

brak

jest

jest

Zmiana kolorów

brak

jest

jest

Automatyczne wyświetlanie okna

brak

jest

jest

Koszt pakietu (miesięczna opłata)

0

86 zł netto miesięcznie

276 zł netto miesięcznie

Koszt pakietu (roczna opłata z góry)

0

692 zł netto rocznie (zniżka 33% w
porównianiu z miesięczną opłatą)

2219 zł netto rocznie (zniżka 33% w porównianiu z miesięczną opłatą)

Koszt punktów
100 punktów = 100 złotych
250 punktów = 250 złotych (+ 10 punktów bonus)
500 punktów = 500 złotych (+20 punktów bonus)
1000 punktów = 1000 złotych (+50 punktów bonus)
Punkty są potzebne do opłacenia połączeń z posekundową taryfikacją według stawek za kierunki połączeń w tabeli poniżej:
Państwo

Komórkowe punkt / sekundę

Stacjonarne punkt / sekundę

Polska

0.0018

0.0010

Anglia

0.0100

0.0150

Połączenia są płatne za każdy wykonany telefon oddzielnie. Przykładowo:
1.

Klient zamawia połaczenie

2.

Leadreactor wykonuje próbe połączenia do Agenta i zaczyna naliczać koszt połączenia w kierunku Agenta po odebraniu telefonu

3.

Jeżeli Agent odebrał telefon, Leadreactor zaczyna zestawiać połączenie z Klientem, i zaczyna naliczać koszt połączenia w kierunku
klienta po odebraniu telefonu przez klienta

Przykłądowy całkowity koszt za 3 minutowe połączenie dwóch komórkowych w Polsce:
0,40 punktów (Kierunek Agenta) + 0.34 punktów (Kierunek Klienta) = 0.74 kredytu(~0.74 złoty)

Masz pytania? Napisz do nas: kontakt@leadreactor.io

Leadreactor Sp. z o.o.
Prosta 51, 00-838, Warszawa
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