
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MOBIFONE.AI 

1. Khách hàng cá nhân 

1.1. Phí sử dụng dịch vụ theo nhu cầu: 369đ/1000 ký tự 

Phương thức tính giá cho mỗi lần xử lý: 100 ký tự +10 

99đ/100 ký tự đầu tiên, 3đ/10 ký tự tiếp theo 

Tính cước ngay từ ký tự đầu tiên; 

Lượt xử lý dưới 100 ký tự được tính là 100 ký tự 

Tính giá block 10 ký tự kể từ ký tự 101 

Số ký tự tối đa mỗi lần xử lý: 2.000 ký tự 

1.2. Phí sử dụng theo gói 

Gói 
Tổng ký tự tối 

đa 

Số ký tự tối đa 

mỗi lần xử lý 

Số lượt yêu 

cầu chờ xử 

lý  tối đa 

Thời gian 

sử dụng 
Đơn giá 

Dùng thử 10.000 ký tự 1.000 ký tự 3 7 ngày Miễn phí 

TTS1 10.000 ký tự 1.000 ký tự 5 1 ngày 3.000 đ 

TTS7 75.000 ký tự 1.000 ký tự 10 7 ngày 20.000 đ 

TTS30 200.000 ký tự 2.000 ký tự 15 30 ngày 50.000 đ 

TTSVIP45 900.000 ký tự 5.000 ký tự 20 45 ngày 200.000 đ 

TTSVIP60 2.500.000 ký tự 10.000 ký tự 25 60 ngày 500.000 đ 

 

• Lưu ý: - Đơn giá đã bao gồm VAT 

- Gói cước được tự động gia hạn nếu thuê bao không yêu cầu hủy 

 

 



2. Khách hàng doanh nghiệp 

a. Doanh nghiệp sử dụng 1 luồng xử lý tại 1 thời điểm 

 Đơn giá đã bao gồm VAT (đồng) 

Sản lượng ký tự trong tháng 
Đồng/1000 

ký tự 

Block 100 

ký tự đầu 

10 ký tự 

tiếp theo 

< 1.000.000 ký tự 369 đ 99 đ 3,0 đ 

1.000.001-10.000.000 ký tự 360 đ 99 đ 2,9 đ 

10.000.001-20.000.000 ký tự 351 đ 99 đ 2,8 đ 

20.000.001-50.000.000 ký tự 342 đ 99 đ 2,7 đ 

50.000.001-100.000.000 ký tự 324 đ 99 đ 2,5 đ 

100.000.001-200.000.000 ký tự 306 đ 99 đ 2,3 đ 

200.000.001-500.000.000 ký tự 279 đ 99 đ 2,0 đ 

Trên 500.000.000 ký tự 252 đ 99 đ 1,7 đ 

Phương thức tính giá cho mỗi lượt xử lý: 100 ký tự + 10 

Tính cước ngay từ ký tự đầu tiên 

Lượt xử lý dưới 100 ký tự được tính là 100 ký tự 

Tính giá block 10 ký tự kể từ ký tự 101 

b. Doanh nghiệp sử dụng nhiều luồng xử lý tại 1 thời điểm 

- Khách hàng khai báo các thông số: 

+ Số ký tự tối đa cho 1 lần xử lý 

+ Thời gian đáp ứng tối đa cho 1 lần xử lý (Lớn hơn hoặc bằng 3 giây) 

+ Số luồng xử lý đồng thời 

➢ Hệ thống tính ra số lượng BU khách hàng cần sử dụng để xử lý 1 luồng 

➢ BU là một đơn vị tài nguyên có khả năng xử lý 100 ký tự dưới 3 giây 

- Thời gian báo trước: Tối thiểu 2 Phút 

- Thời gian đóng mở dịch vụ thông qua API 

- Không giới hạn số lần xử lý và số ký tự trong thời gian sử dụng dịch vụ 

- Giá 01 BU: 499 VNĐ/phút 

Phí sử dụng dịch vụ theo thời gian = Số BU sử dụng * Số luồng xử lý đồng thời * 

Số phút * Đơn giá 1 BU 

- Block tính tiền: 6 Phút +1 Phút 


