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STACJA.SQL – moduł SMS … 
 

 

Moduł łączności z Klientem poprzez krótkie wiadomości tekstowe - SMS 

• powiadamianie o terminach badań technicznych, o wszelakiego typu akcjach serwisowych, przypomnienie 

o końcu terminu usunięcia usterek, podziękowania za wizytę na SKP, składanie życzeń świątecznych itp. 
 

 

TYPY obsługiwanych wiadomości: 
 

Lp. Typ wiadomości Opis Sposób 

wysyłki 

Opłata  

1. przypomnienie o upływającym terminie 

ważności BTP 

wysyłane najczęściej 2-3 dni przed terminem, wyłącznie dla tych 

pojazdów, które wcześniej nie przedłużyły ważności okresowego 

BTP na danej stacji 

 

automat 0,20 zł 

2. powtórne przypomnienie 

o upływającym terminie ważności 

badania technicznego  

wysyłane najczęściej 3-4 godziny przed zamknięciem SKP, w dniu, 

w którym upływa ten termin i wyłącznie dla tych pojazdów, które 

nie przedłużyły okresowego BTP na danej stacji  

 

automat 0,10 zł 

3. podziękowanie za badane techniczne wysyłane najczęściej następnego dnia, po badaniu danej stacji 

kontroli, w godzinach porannych  

 

automat 0,10 zł 

4. informacja o upływającym 14-dniowym 

terminie usunięcia usterek, po OBTP 

z wynikiem negatywnym 

 

wysyłane najczęściej w terminie 1-2 dni dni przed upływem tego 

terminu 

automat 0,10 zł 

5. informacja o upływającej ważności 

urządzenia poddozorowego (TDT/UDT 

wysyłane najczęściej w terminie 30-60 dni przed upływem tego 

terminu 

 

automat 0,10 zł 

6. życzenia świąteczne  

 

 0,10 zł 

7. akcje jednorazowe - wysyłka dla danej 

grupy Klientów stacji 

wysyłane najczęściej dla grupy pojazdów, którym w określonym 

okresie kończy się ważność BTP lub – które były na SKP w 

określonym przedziale czasu 

ręcznie 0,10 zł 

 

 

CENNIK opłat dodatkowych (miesięcznie): 
 

Lp. Typ opłaty Opis Opłata  

1. abonament abonament za przygotowania procesu wysyłki ze strony firmy IT.NORCOM 

 

25 zł 

2. nagłówek wiadomości SMS wspólny dla całej SKP nagłówek alfanumeryczny wiadomości (znaki 0-9, A-Z, a-z, 

np. PRZEGLAD, FIRMA AMA, Twoja SKP itp.), nie związany z treścią 

 

10 zł 

 

 

UWAGA ! 

• każdy z typów wiadomości ma swój własny, definiowalny przez użytkownika szablon, który może zostać 

dostosowany do indywidualnych preferencji właściciela Stacji Kontroli Pojazdów (treść, nagłówek, sposób 

wysyłki); 

• rozliczenia odbywają się w systemie post-paid, z pełnym wglądem użytkownika systemu w ilość 

wysłanych wiadomości i dokładnymi informacjami w zakresie dostarczonych i niedostarczonych 

poprawnie wiadomości. 
 

 

 

 

Wymagane jest podpisanie stosownej umowy pomiędzy stronami. 

Wszystkie kwoty podane w ofercie są cenami netto (23% podatku VAT). Cennik wg stanu na dzień 1 marca 2019 r. 


