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Ceník

doplňkových služeb a smluvních pokut
pro zákazníky pevných linek
platný od 1. 4. 2014

Tísňové volání 112 / 150 / 155 / 156 / 158

zdarma

Protikorupční linka 199

zdarma

Linka důvěry pro děti 116111

zdarma

Horká linka pro případy pohřešovaných dětí 116000

zdarma

Linka důvěry poskytující emocionální podporu 16123

zdarma

Volání na čísla s předvolbou 800 / 00800 1)

zdarma

Informace o telefonních číslech 1180 / 1188 1)

15,13 Kč spojení (12,50 Kč)
20,17 Kč/min. (16,67 Kč)

Cena přepojeného hovoru na požadované číslo z linky 1188 / 1180

10,89 Kč/min. (9,00 Kč)

Informace o telefonních číslech 1181 1)

21,78 Kč/min. (18,00 Kč)

Cena přepojeného hovoru na požadované číslo z linky 1181
Informace pro řidiče 1205 / 1213 / 1214 / 1220 / 1222 / 1223 / 1224 / 1230 / 1233 / 1240 / 14222 1)

9,68 Kč/min. (8,00 Kč)

Volání na čísla s předvolbou 81× / 83× / 843 / 844 / 845 / 846 1)

1,61 Kč/min. (1,33 Kč)

Volání na čísla s předvolbou 840 / 841 / 842 / 847 / 848 / 849 1)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH (bez DPH).

účtovaná délka prvních 120 sekund, poté po 60 sekundách

1,61 Kč/min. (1,33 Kč)

účtovaná délka prvních 120 sekund, poté po 60 sekundách
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Změna tarifního (cenového) programu 2) :
z nižšího na vyšší

zdarma

z vyššího na nižší

zdarma

Odeslání tištěného daňového dokladu-faktury poštou 3)

18,00 Kč (15,00 Kč)
zdarma

Odeslání daňového dokladu-faktury elektronicky
Poplatek za zaslání daňového dokladu-faktury doporučeně poštou

29,00 Kč včetně DPH

Odeslání tištěného rozpisu provolaných sítí (součást faktury) poštou 3)

zdarma

Odeslání rozpisu provolaných sítí (součást faktury) elektronicky

zdarma

Podrobný výpis poskytnutých služeb tištěný odeslaný poštou 3)

60,50 Kč (50,00 Kč)

Podrobný výpis poskytnutých služeb odeslaný elektronicky

zdarma

Blokování hovorů (odchozích služeb) z důvodu neplnění povinností smlouvy
neplacením za poskytnuté služby (suspendace)

zdarma

Aktivace přerušených služeb

zdarma

Písemná upomínka – upomenutí nezaplacené částky, prodlení s platbou
odeslaná poštou 4)

150,00 Kč (123,97 Kč)

Ceny jsou uvedeny včetně DPH (bez DPH).

1) Na tyto služby se neuplatňují volné jednotky (volné minuty) v paušálních tarifech.
2) Změna tarifního (cenového) programu je možná jednou za zúčtovací období.
3) Platí pro všechny zákazníky, kteří požadují zasílání daňového dokladu-faktury nebo podrobného vyúčtování (výpisu)
poskytnutých služeb (případně rozpisu sítí, do kterých byly odchozí hovory směrovány) v tištěné formě prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb (Česká pošta) kromě těch zákazníků, kteří podepsali smlouvu s výhodou zasílání kompletní
fakturace zdarma.
4) Podle bodu 5.4.1. Všeobecných podmínek jsme oprávněni za zaslání každé písemné upomínky v případě prodlení s platbou
požadovat náhradu nákladů spojených s vymáháním.

Volání na čísla Informace o telefonních číslech 1180, 1181, 1188, 12xx, volání na čísla s předvolbou 800,
81x, 83x, 84x společnost Bohemia TeleKom neposkytuje, pouze umožňuje jejich provoz.
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