BYTE, brev om prisjustering
31. oktober 2019

La oss snakke om noe litt ubehagelig

Ingen liker å snakke om penger. I alle fall ikke en leverandør som må opplyse kundene sine
om at prisene øker. Likevel vet alle at priser endrer seg på grunn av alt fra inflasjon til økte
investeringskostnader. Det gjelder alle businesser – enten du driver en pølsekiosk eller en
stor bedrift med flere hundre ansatte.
Det gjelder i alle fall for Byte. Når våre leverandører av maskin- og programvare legger på
sine priser, har ikke vi noe annet valg enn å følge etter for ikke å gå på en smell. Dessuten er
vi opptatt av at våre ansatte har et godt lønnsnivå, slik at vi fortsatt kan tilby kundene våre
de beste hodene i bransjen.
Her er vår nye prisliste, som gjelder fra 1. desember 2019:

Konsulent:
Senior:
Ekspert:
Partner:

07:00 til 17:00

17:00 til 23:00

23:00 til 07:00

Helger og
helligdager

1 370,–
1 550,–
1 780,–
2 010,–

2 052,–
2 232,–
2 462,–
2 692,–

2 735,–
2 915,–
3 325,–
3 555,–

3 552,–
3 732,–
4 142,–
4 372,–

Øvrige betingelser:
● Du får en rabatt på 13,64 prosent om du bruker oss mer enn 1000 timer i løpet av
12 kalendermåneder.
● Minste timeenhet er 0,50 time (30 minutter).
● Telefonsamtaler og lignende som ikke er helt korte beskjeder, avregnes med
minimum 0,50 time.
● Prisene for hosting, sertifikater og domener øker med 8 prosent.
Alle prisene er ekskl. mva.
Har du spørsmål eller innspill, eller hvis du bare vil kjefte på oss for at prisene våre stiger, er
det bare å ta kontakt med meg eller noen andre i Byte.
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