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1

Obecně

Ceny za služby platí od podpisu Smlouvy nebo jejího Dodatku

2

Cena za službu koncového volání (terminace) k účastníkům
veřejné komunikační sítě

a)

společnosti Telefónica O2
•

Platná a účinná pro období od 1.7.2009 do 31.12.2009

Koncové volání
•

délka volání (Kč/min)

2,31 Kč/min

délka volání (Kč/min)

1,96 Kč/min

Platná a účinná od 1.1.2010

Koncové volání

Společnost OLO platí tuto cenu společnosti Telefónica O2
b)

společnosti OLO
Koncové volání
místní Kč/min
Tranzit Kč/min
Silný provoz
0,30 Kč/min
0,36 Kč/min
Slabý provoz
0,15 Kč/min
0,18 Kč/min
Společnost Telefónica O2 platí tuto cenu společnosti OLO

3

Cena za službu “Informační a asistenční služba 1188” – číslo
1188

Služba “Informační a
asistenční služba 1188”

Cena za službu
operátora (Kč/hovor)

Cena za délku volání
(Kč/min)

6,80

11,38

Společnost OLO platí tuto cenu společnosti Telefónica O2
Výsledná cena za propojení na službu “Informační a asistenční služba 1188” se
skládá ze dvou položek, a to jednorázové ceny za poskytnutí služby operátora a ceny
za délku volání.
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7

Služba vyhledání přeneseného čísla (ze sítě smluvní strany)

a)

za vyhledání správné sítě zaplatí společnost OLO
1,90 Kč
(jednorázová cena za vyhledání sítě v databázi mobilních čísel)

b)

za vyhledání správné sítě zaplatí společnost Telefónica O2
….,- Kč
(jednorázová cena za vyhledání sítě v databázi (pevných / mobilních)
čísel)
Cena za vyhledání přeneseného čísla je součástí celkové kaskádně účtované ceny
(terminace +vyhledání+dosměrování).

8

Služba dosměrování hovoru (a tranzitu)

a)

Za dosměrování hovoru přes síť Telefónica O2 do sítě třetí strany a za tranzit
hovoru do sítě třetí strany při přelivu zaplatí společnost OLO společnosti
Telefónica O2 cenu
0,19 Kč/min

b)

Za dosměrování hovoru přes síť OLO do sítě třetí strany a za tranzit hovoru do
sítě třetí strany při přelivu zaplatí společnost Telefónica O2 společnosti OLO cenu
xx Kč/min
Celková cena hovoru se skládá z ceny za terminaci hovoru v síti smluvní strany,
z ceny za vyhledání sítě (pokud je síť vyhledána) a z ceny za dosměrování.

10

Síťové služby
Službu si smluvní strany poskytují recipročně a bezplatně
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11

Cena za službu přenesení čísla (MNP) – jen pro mobilní
operátory

a)

společnosti Telefónica O2
Jednorázové ceny
Cena za přenesení čísla
Společnost MOLO platí tuto cenu společnosti Telefónica O2

b)

cena (Kč)
x

společnosti MOLO
Jednorázové ceny
Cena za přenesení čísla
Společnost Telefónica O2 platí tuto cenu společnosti MOLO

cena (Kč)
x

Ceny za používání přeneseného čísla hrazené společností MOLO / Telefónica
O2 společnosti Telefónica O2 / MOLO*:
Poplatek za číslo/kód
symetrický
Standardní poplatek
Popis
nebo lehce
zapamatovatelný )**
cena (Kč) / rok
cena (Kč) / rok
Poplatek za číslo s příst. kódem DNe =
1
1
601-608, 72x; 73x; 77x; 79x
Poplatek za číslo s příst. kódem SAC =
800
2 000
800
Poplatek za číslo s příst. kódem SAC =
800
2 000
810 až 819, 830 až 839, 843 až 846
Poplatek za číslo s příst. kódem SAC =
800
2 000
820 až 829
Poplatek za číslo s příst. kódem SAC =
800
2 000
840 až 842, 847 až 849
)* Uvedené ceny pozbývají platnosti dnem ukončení platnosti nařízení vlády č. 288/2007 Sb., o
stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání radiových kmitočtů a čísel. Nové ceny budou
dány novým obecně platným právním předpisem.
)** Dle definice uvedených v zákoně o elektronických komunikacích a prováděcích předpisech
Cena za používání přeneseného čísla je částka bez DPH. DPH bude k ceně za používání přeneseného
čísla přičtena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
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Cena za službu “Informace o telefonních číslech v České
republice” – číslo 1180

Služba “Informace o
telefonních číslech v České
republice”

Cena za službu
operátora (Kč/hovor)

Cena za délku volání
(Kč/min)

6,80

7,88

Společnost OLO platí tuto cenu společnosti Telefónica O2
Výsledná cena za propojení na službu “Informace o telefonních číslech v České
republice” se skládá ze dvou položek, a to jednorázové ceny za poskytnutí služby
operátora a ceny za délku volání.

17

Cena za službu “Informace o telefonních číslech v zahraničí” –
číslo 1181

Služba “Informace o
telefonních číslech v
zahraničí”

Cena za službu
operátora (Kč/hovor)

Cena za délku volání
(Kč/min)

6,80

13,06

Společnost OLO platí tuto cenu společnosti Telefónica O2
Výsledná cena za propojení na službu “Informace o telefonních číslech v zahraničí”
se skládá ze dvou položek, a to jednorázové ceny za poskytnutí služby operátora a
ceny za délku volání.
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