Ceník služby

GTS telefonní volba
Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši.
Ceník služby GTS telefonní volba: Standard
Tento ceník obsahuje ceny za zřízení a poskytování služby GTS telefonní volba. Minimální doba užívání služby GTS
telefonní volba účastníkem je dvanáct (12) měsíců ode dne zřízení služby GTS telefonní volba, není-li v příslušné
objednávce nebo Specifikaci služby GTS telefonní volba stanoveno jinak.

1
1.1

Ceny za základní službu GTS telefonní volba
Jednorázové ceny za zřízení služby

Zřízení služby GTS telefonní volba je zdarma.
1.2
1.2.1

Pravidelné měsíční ceny za poskytování služby
Služba GTS telefonní volba poskytovaná bez telefonní linky

Pravidelná měsíční cena za službu GTS telefonní volba není účtována (pravidelnou měsíční cenu za telefonní linky
účtuje provozovatel telefonních linek).
1.2.2

Služba GTS telefonní volba poskytovaná včetně telefonní linky
Typ telefonní linky

Pravidelná měsíční cena

Pevná linka analogová (HTS)

490 Kč

Digitální linka ISDN2

590 Kč

1.3

Ceny za provoz služby

Ceny za provoz služby GTS telefonní volba (hovorné) jsou účtovány ve výši a za podmínek uvedených ve zvoleném
cenovém programu. Zvolený cenový program je výslovně uveden v příslušné smlouvě, objednávce nebo Specifikaci
služby GTS telefonní volba.
1.4

Minimální cena za provoz služby

Minimální cena za provoz1 služby GTS telefonní volba je stanovena v závislosti na způsobu směrování, počtu
telefonních čísel a typu telefonních linek, není-li ve zvoleném cenovém programu stanoveno jinak:
Směrování CS

Směrování CPS
Počet účastnických čísel (sérií)
1-2
3
každé další číslo (série)

HTS, ISDN2

ISDN30, E1 (ks)

-

500 Kč
600 Kč

5000 Kč / přípojku

500 Kč / službu

+ 200 Kč

1) V případě, že souhrn cen za uskutečněné hovory (cen za provoz) v příslušném zúčtovacím období u jednotlivé služby GTS telefonní volba, která je
specifikována v příslušné objednávce nebo Specifikaci služby, nedosáhne uvedené částky, je účastníkovi v daném zúčtovacím období doúčtována cena do výše
zde stanovené minimální ceny za provoz.
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2

Ceny za doplňkové služby k telefonní lince

Aktivaci (zřízení) nebo změnu nastavení doplňkových služeb lze u poskytovatele objednat pouze, pokud je služba GTS
telefonní volba poskytovaná včetně telefonní linky.
2.1

Jednorázové a pravidelné měsíční ceny doplňkových služeb
Doplňková služba

Jednorázová cena

Pravidelná
měsíční cena

MSNL

Vícenásobné účastnické číslo MSN (2., 3., 4. číslo linky ISDN2A)

-

-

MSNH

Vícenásobné účastnické číslo MSN (5., 6., 7., 8. číslo linky ISDN2A)

-

18 Kč

DDI 10

Provolba 10 čísel

215 Kč2

89 Kč

DDI 100

Provolba 100 čísel

215 Kč2

399 Kč

DDI 1000

Provolba 1000 čísel

215 Kč2

899 Kč

DDI 10000

Provolba 10000 čísel

215 Kč2

1 499 Kč

DDI 100000

Provolba 100000 čísel

215 Kč2

9 999 Kč

-

10 Kč

215 Kč2

-

-

20 Kč

190 Kč

-

-

70 Kč

-

60 Kč

-

40 Kč

-

-

-

-

Sériová linka HTS. (Cena se účtuje za každé vedení zapojené v sérii)
MALH

Sériová linka MALH

FDC-D

Pevné směrování volání řízené účastníkem s časovým dohledem (hot line,
pevně směrované volání).

MCID
OCB-NC 0
OCB-NC 1
OCB-NC 2
OCB-NC 3
OCB-NC 4

Identifikace zlomyslných volání (zpětná).
Zamezení veškerých odchozích volání. Umožněna jsou pouze tísňová volání
a volání na ohlašovny poruch. Kód omezení 0.
Zamezení odchozích mezinárodních volání, meziměstských volání, volání ke
službám se zvláštním tarifováním a Audiotexovým službám, volání do
mobilních sítí a spojení ke službám sítě Internet. Kód omezení 1.
Zamezení odchozích mezinárodních volání a přístupu ke službám se
zvláštním tarifováním a Audiotexovým službám. Kód omezení 2.
Zamezení přístupu ke službám se zvláštním tarifováním a Audiotexovým
službám. Kód omezení 3.
Zamezení přístupu k vybraným službám se zvláštním tarifováním a
Audiotexovým službám (zamezena volání do směru 976, 906 a 909). Kód
omezení 4.

OCB-NC 5

Zamezení odchozích volání do mobilních sítí. Kód omezení 5.

-

51,43 Kč

OCB-SC

Omezení odchozích volání řízené účastníkem

-

18 Kč3

Subadresování terminálu

2

261 Kč

SUB

141 Kč

2) Zde stanovená jednorázová cena je účtována za zřízení doplňkové služby a v případě Subadresování terminálu také za každou změnu nastavení této
doplňkové služby. V této ceně není zahrnuta cena dle bodu 2.2 tohoto ceníku.
3)

2.2

Cena platí jen pro linky ISDN2.

Změny nastavení doplňkových služeb

Cena za provedení změny nastavení doplňkových služeb k telefonní lince uvedených v Popisu služby GTS telefonní
volba je stanovena ve výši 99 Kč za každou jednotlivou změnu jejich nastavení. Změny doplňkových služeb objednané
účastníkem prostřednictvím aplikace Webcare nejsou zpoplatněny.
3

Ostatní ceny služby GTS telefonní volba

Ostatní ceny za službu GTS telefonní volba, neuvedené v tomto Ceníku služby GTS telefonní volba, se řídí zvoleným
cenovým programem nebo platným Ceníkem veřejně dostupné telefonní služby GTS Czech. Účastník je povinen hradit
poskytovateli v příslušném zúčtovacím období ceny dle podmínek a ve výši stanovených platným:
a)
tímto ceníkem služby GTS telefonní volba
b)
zvoleným cenovým programem
c)
Ceníkem veřejně dostupné telefonní služby.
V případě rozporu konkrétních ustanovení jednotlivých dokumentů mají postupně přednost ustanovení tam uvedená
podle výše uvedeného pořadí.
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