Ceník služby

GTS duo expres s voláním zdarma
Platnost od 1.1. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši (v
závorkách jsou uvedeny ceny včetně příslušné platné sazby DPH).
Ceník: Akce Flate 23, akční nabídka platná pro služby GTS duo expres s voláním zdarma objednané v období od
1.1. 2013 do 31.3. 2013.
Služba GTS duo expres s voláním zdarma obsahuje veřejně dostupnou telefonní službu a pevné vysokorychlostní
připojení k internetu se zabezpečením prostřednictvím doplňkové služby GTS Bezpečný internet. Technické a provozní
detaily služby jsou uvedeny v Popisu služby GTS duo expres a Popisu služby GTS Bezpečný internet.
Tento ceník obsahuje zvýhodněné ceny za zřízení a provoz služby GTS duo expres s voláním zdarma včetně služby
GTS Bezpečný internet a za prodej koncových zařízení. Minimální doba užívání služby GTS duo expres s voláním
zdarma účastníkem je dvanáct (12), dvacetčtyři (24) nebo třicetšest (36) měsíců ode dne zřízení nebo provedení
změny služby GTS duo expres s voláním zdarma. Pokud není ve smlouvě výslovně stanovena minimální doba užívání
služby GTS duo expres s voláním zdarma, tak je minimální doba užívání služby stanovena na dvanáct (12) měsíců.
V případě, že účastník nedodrží stanovenou minimální dobu užívání služby, budou účastníkovi v plné výši doúčtovány
standardní jednorázové ceny dle bodu 1.1 tohoto ceníku, resp. standardní prodejní ceny koncového zařízení dle bodu
3 tohoto ceníku a dále jednorázová cena (storno) za nedodržení minimální doby užívání služby dle příslušného
ustanovení platných Všeobecných podmínek poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací.
1

Ceny za základní službu

1.1

Jednorázové ceny

1.1.1

Zřízení služby GTS duo expres včetně služby GTS Bezpečný internet
Cena v závislosti na sjednané minimální době užívání služby

Jednorázová cena za zřízení služby
1)

12 měsíců

24 měsíců

36 měsíců

100 % pravidelné měsíční ceny
služby1

50 % pravidelné měsíční ceny
služby1

Zahrnuto v pravidelné
měsíční ceně služby

Jednorázová cena za zřízení služby se sjednanou minimální dobou užívání služby je odvozena od sjednané pravidelné měsíční ceny služby dle bodu 1.2.

1.1.2

Instalace služby
Typ instalace

Jednorázová cena

Samoinstalační balíček (doručení objednaného modemu včetně návodů na instalaci služby)
Instalace technikem

150,- (181,50) Kč

2)

1 990,- (2407,90) Kč

Výjezd technika v případě závady na straně účastníka

1 300,- (1 573,-) Kč

Telefonická technická podpora na tel. čísle 900 20 99 20 (po-pá 9:00 – 18:00 hod.)
2)

Instalace technikem zahrnuje zprovoznění telefonní linky, připojení k internetu ADSL a instalaci a konfiguraci koncových zařízení objednaných ke službě
od poskytovatele. Podrobný popis viz. Popis služby GTS duo expres. Službu lze objednat i bez instalace technikem (samoinstalační balíček).

1.1.3

Přenesení telefonních čísel
Zvýhodněná
jednorázová cena

Typ objednávky
Jednoduchá objednávka (samostatné telefonní číslo HTS)
3)

3

1,- (1,21) Kč

Standardní
jednorázová cena

3

990,- (1 197,90) Kč

Uvedená cena zahrnuje přenesení jednoho samostatného telefonního čísla. V případě, že nemáte zájem o přenos čísla, dostanete od poskytovatele
telefonní číslo zdarma. Zvýhodněná cena platí pro všechny varianty minimální délky užívání služby 12, 24 a 36 měsíců.

1.2

Pravidelné měsíční ceny
Hlasová část

1x HTS
4)

20,- Kč/min. včetně DPH

Internetová část ADSL
a GTS Bezpečný internet
až 20/1 Mbit/s, 1:20

Pravidelná měsíční cena v závislosti na sjednané minimální době
užívání služby 4
12 měsíců

24 měsíců

36 měsíců

820,- (992,20) Kč

740,- (895,40) Kč

660,- (798,60) Kč

Pravidelná měsíční cena zahrnuje cenu za poskytování hlasové a internetové části služby, včetně do toho výslovně zahrnutého provozu (hovory typu
místní, meziměstské a mezinárodní hovory – zóna 0) za podmínek uvedených níže a minimální cenu za provoz.
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1.3
1.3.1

Ceny za uskutečněné telefonní hovory
Ceny za provoz

Typ hovoru

Cena za provoz (Kč/minuta)

Místní

0,00 / 0,88 (1,06)

5

Meziměstské

0,00 / 0,88 (1,06)

5

Mobilní v ČR

2,95 (3,57)

Mezinárodní - zóna 0

6

0,00 / 2,25 (2,72)

Mezinárodní - zóna 1

2,95 (3,57)

Mezinárodní - zóna 2

4,50 (5,45)

Mezinárodní - zóna 3

7,80 (9,44)

Mezinárodní - zóna 4

9,90 (11,98)

Mezinárodní - zóna 5

25,00 (30,25)

Mezinárodní - zóna 6

65,00 (78,65)

Mezinárodní - zóna 7

220,00 (266,20)

5

5)

V rámci nabídky GTS duo expres s voláním zdarma není pro označené typy hovorů účtována cena za prvních 30 minut spojení každého jednotlivého
hovoru (cena je zahrnuta v pravidelné měsíční ceně dle bodu 1.2.) Cena hovorů po 30. minutě spojení je účtována ve výši uvedené v tabulce za
lomítkem.

6)

Pokud je současně objednána volitelná služba Volné minuty pro mobilní sítě v rámci ČR dle níže uvedené tabulky v bodě 1.3.2 nejsou hovory typu
Mobilní ČR zpoplatněny uvedenou minutovou sazbou a to až do vyčerpání definovaného počtu volných minut v daném zúčtovacím období.

1.3.2

Volitelná služba Volné minuty pro mobilní sítě v rámci ČR

Volné minuty pro mobilní sítě v ČR

7

Příplatek k pravidelné měsíční ceně za službu

150 volných minut do mobilních sítí v ČR

120,- (145,20) Kč

300 volných minut do mobilních sítí v ČR

240,- (290,40) Kč

7)

…0,80 Kč/min.!

Uvedený počet volných minut se uplatňuje v rámci jednotlivého zúčtovacího období. Nevyčerpané volné minuty nejsou
převáděny do dalších zúčtovacích období.

1.3.3

Způsob účtování hovorů

Hovory jsou nejdříve zpoplatňovány minimální účtovanou délkou hovoru, dále pak účtovacím intervalem. Minimální
délky hovorů a následné účtování je uvedeno v následující tabulce.
Typ hovoru
Místní a meziměstské

Min. účtovaná délka hovoru
(sekundy)

Účtovací interval (sekundy)

120

60

Mobilní v ČR

60

30

Mezinárodní

60

1

1.3.4

Podmínky poskytování služby GTS duo expres s voláním zdarma

Poskytovatel je oprávněn v případě zjištění výrazného nárůstu telefonního provozu účastníka na službě GTS duo
expres s voláním zdarma, kdy telefonní provoz účastníka na této službě výrazně překračuje obvyklou výši telefonního
provozu na pevných linkách firem v ČR pro typy hovorů – místní, meziměstské a mezinárodním volaní – zóna 0,
změnit účastníkovi účtování cen za provoz u služby GTS duo expres s voláním zdarma na cenový program Novera B
Interval, a to od 1. dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po doručení písemného oznámení této změny
účastníkovi.
Poskytovatel je oprávněn kdykoliv okamžitě omezit aktivní užívání služby GTS duo expres s voláním zdarma bez
předchozího upozornění účastníka nebo ukončit poskytování této služby písemnou výpovědí prokazatelně doručenou
účastníkovi, a to s okamžitou účinností, tzn. ke dni doručení této výpovědi účastníkovi, v případě zjištění porušení zde
uvedených zákazů:
• účastník není oprávněn službu dále přeprodat nebo službu poskytnout třetí osobě za jakýmkoli účelem;
• služba nesmí být použita pro automatické vytáčení, hromadné rozesílání faxů a trvalé či převažující
přesměrování hovorů;
• služba nesmí být používána v rozporu s běžným užíváním veřejně dostupné telefonní služby, kdy
zároveň z tohoto důvodu poskytovateli vzniká nebo hrozí škoda;
• účastník není oprávněn službu využívat pro odchozí volání kontaktních center, telemarketingu,
hromadného obvolávaní apod.
Omezením aktivního užívání služby GTS duo expres s voláním zdarma nebo ukončením jejího poskytování není dotčen
nárok poskytovatele na úhradu cen ze strany účastníka za již poskytnuté služby, popř. na náhradu škody.
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1.3.5

Seznam mezinárodních destinací

Zóna

Země

0

Pevné sítě: Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

1

Pevné a mobilní sítě: Kanada, Spojené státy americké
Pevné sítě: Austrálie, Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie a Vatikán, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko,
Portugalsko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a Sev. Irsko
Pevné a mobilní sítě: Čína, Hongkong, Rusko, San Marino, Singapur
Pevné sítě: Argentina, Bulharsko, Gibraltar, Chorvatsko, Island, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kypr, Lichtenštejnsko,
Lucembursko, Monako, Nový Zéland, Slovinsko, Tchaj-wan, Turecko

2

3

4

5

6

7

2

Pevné a mobilní sítě: Alžírsko, Americká Samoa, Bahrajn, Bermudy, Bolívie, Burundi, Dominikánská republika, Filipíny,
Gruzie, Guatemala, Indie, Kazachstán, Kolumbie, Kostarika, Kuvajt, Litva, Macao, Malajsie, Malawi, Mexiko, Pákistán,
Panama, Panenské ostrovy, Portoriko, Salvador, Srí Lanka, Thajsko, Trinidad a Tobago, Turkmenistán, Uganda, Ukrajina,
Uzbekistán
Pevné sítě: Albánie, Andorra, Arménie, Bosna a Hercegovina, Egypt, Chile, Írán, Jižní Afrika, Jordánsko, Jugoslávie, Libanon,
Lotyšsko, Makedonie, Malta, Moldávie, Peru, Rumunsko, Tunisko, Venezuela
Mobilní sítě: Austrálie, Finsko, Francie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kypr, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko,
Slovensko, Španělsko
Pevné a mobilní sítě: Aruba, Ázerbajdžán, Bahamy, Bělorusko, Brazílie, Ekvádor, Faerské ostrovy, Indonésie, Irák,
Kyrgyzstán, Libye, Maroko, Mongolsko, Namibie, Palestina, Paraguay, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Sýrie,
Uruguay, Vietnam
Mobilní sítě: Albánie, Andorra, Argentina, Arménie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Dánsko, Egypt, Estonsko, Chile,
Chorvatsko, Írán, Irsko, Itálie, Jugoslávie, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldávie, Monako, Nový
Zéland, Peru, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Tunisko, Turecko, Velká
Británie a Sev. Irsko, Venezuela
Pevné a mobilní sítě: Afghánistán, Angola, Anguilla, Antigua a Barbuda, Bangladéš, Barbados, Barma, Belize, Benin,
Bhútán, Botswana, Brunej, Burkina Faso, Cape Verde, Čad, Dominika, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Fidži, Francouzská
Guayana, Francouzská Polynésie, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guayana, Guinea, Haiti, Honduras,
Jamajka, Jemen, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Kamerun, Katar, Keňa, Kokosové ostrovy, Kongo, Laos, Lesotho, Libérie,
Madagaskar, Maledivy, Mali, Mariánské ostrovy, Martinik, Mauretánie, Mauritius, Mikronésie, Montserat, Mosambik, Nepál,
Niger, Nigérie, Nikaragua, Nizozemské Antily, Nová Kaledonie, Omán, Ostrov svaté Lucie, Pobřeží slonoviny, Réunion,
Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Středoafrická republika, Súdán, Surinam, Svatý Kryštov a
Nevis, Svatý Pierre a Miquelon, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Tádžikistán, Tanzánie, Togo, Tonga, Turks a Caicos,
Vánoční ostrovy, Zaire, Zambie, Západní Samoa, Zimbabwe
Mobilní sítě: Gibraltar, Island, Jordánsko, Libanon, Lichtenštejnsko
Pevné a mobilní sítě: Antarktida, Ascencion, Cookovy ostrovy, Diego Garcia, Falklandy, Grónsko, Guinea Bissau, Inmarsat
M, Inmarsat Mini M, Kiribati, Komory, Korejská lid. dem. republika, Kuba, Marshallovy ostrovy, Mayotte, Nauru, Niue,
Norfolské ostrovy, Ostrov svaté Heleny, Palau, Papua Nová Guinea, Severní Jemen, Somálsko, Svatý Tomáš a Princův ostrov,
Šalamounovy ostrovy, Thuraya, Tokelau, Tuvalu, Vanuatu, Východní Timor, Wallisovy ostrovy
Mobilní sítě: Jižní Afrika
Mobilní sítě: Emsat, Inmarsat A, Inmarsat B, Inmarsat C, Inmarsat Snac B, Inmarsat Snac Minim, Iridium

Ceny za změny a doplňkové služby

2.1

Změny parametrů služby
Služba

Jednorázová cena

Přeložení koncového bodu

2 350,- (2 843,50) Kč

Změna parametrů služby před zřízením služby nebo zrušení smlouvy před zřízením služby

2.2

2 500,- (3 025,-) Kč

Ceny za doplňkové služby k internetu
Služba

Jednorázová cena

Pravidelná měsíční cena

Webhosting 50 MB; Mailhosting 200 MB

zahrnuto v ceně dle bodu 1.1.1

zahrnuto v ceně dle bodu 1.2

Pevná IP adresa

zahrnuto v ceně dle bodu 1.1.1

zahrnuto v ceně dle bodu 1.2

3

Prodej koncových zařízení

Koncová zařízení nejsou součástí služby GTS duo expres. Účastník má možnost použít vlastní koncová zařízení nebo
zakoupit koncová zařízení dle typu a za ceny stanovené dle níže uvedené tabulky.
Koncové zařízení
ADSL modem – Zyxel Prestige 660R (1xEthernet)
ADSL modem – Zyxel Prestige 660HN (4xEthernet,
WiFi, firewall)
Splitter – rozbočovač hlas/internet

12 měsíců

Zvýhodněná cena
24 měsíců

8

36 měsíců

Standardní cena

595,- (719,95) Kč

1,- (1,21) Kč

1,- (1,21) Kč

795,- (961,95) Kč

995,- (1 203,95) Kč

295,- (356,95) Kč

1,- (1,21) Kč

1 295,- (1 566,95) Kč

Doručení koncových zařízení účastníkovi

zahrnuto v ceně modemu
150,- (181,50) Kč

9

8)

Zvýhodněná cena v závislosti na sjednané minimální době užívání služby platí při uzavření smlouvy s minimální dobou užívání služby 18, resp. 24 a více
měsíců. Za zvýhodněnou cenu lze objednat maximálně jeden modem (+splitter) ke každé jednotlivé službě GTS duo expres specifikované v příslušné
smlouvě.

9)

Tato částka není účtována v případě současného objednání instalace koncových zařízení technikem dle odst. 1.1.2
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4

Ostatní ceny

Ostatní ceny za telefonní část služby neuvedené v tomto Ceníku služby GTS duo expres s voláním zdarma se řídí
platným Ceníkem veřejně dostupné telefonní služby GTS Czech. Účastník je povinen hradit poskytovateli v příslušném
zúčtovacím období ceny dle podmínek a ve výši stanovených:
a)

tímto Ceníkem služby GTS duo expres s voláním zdarma

b)

platným Ceníkem veřejně dostupné telefonní služby.

V případě rozporu konkrétních ustanovení zde uvedených dokumentů mají přednost ustanovení tohoto Ceníku služby
GTS duo expres s voláním zdarma před ustanoveními platného Ceníku veřejně dostupné telefonní služby.
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