
Tarifa pre služby 0800 Zelená linka a 0850 Modrá linka
platná od 01.08.2021

Zriadenie služby 0800 Zelená linka a 0850 Modrá linka 1* jednorázovo
V € bez DPH

Zriadenie služby 0800 Zelená linka alebo služby 0850 Modrá linka 30,00 €
Zmena parametrov služby 10,00 €
Virtuálna ústredňa (počet klapiek do 20) 30,00 €
Virtuálna ústredňa (počet klapiek nad 20) 50,00 €
Poplatok za prenesenie čísla (jednoduchá žiadosť) 20,00 €
Poplatok za prenesenie čísla (komplexná žiadosť) 60,00 €

Používanie služby 2* mesačne
0800 Zelená linka 12,00 €
0850 Modrá linka 12,00 €

 Cena za volania služby 0800 Zelená linka 3*

0,22 €

 Cena za volania služby 0850 Modrá linka 4*

Volania z pevných a mobilných sietí národných operátorov a zo zahraničia 0,16 €

Cena za 1 minútu
v € bez DPH

Volania z pevných VTS, z čísel 069x xxx xxx, 0650 xxx xxx, zo zahraničia a z verejných mobilných
sietí v SR

Cena za 1 minútu
v € bez DPH

1*Zriadenie služby 0800 Zelená linka a služby 0850 Modrá linka v sebe zahŕňa základné nastavenie služby, tzn. ukončenie hovorov na jednom cieľovom čísle, bez
zriadenia a sprístupnenia ostatných voliteľných vlastností služby. 2* Cena za používanie služby sa účtuje v mesačných fakturačných obdobiach s jednomesačnou platbou
pozadu, a to od prvého dňa zriadenia služby. 3* Za volania uskutočnené tretími osobami (volajúcimi) na Zelené čísla v rámci služby 0800 Zelená linka sa cena za volanie
(tzv. hovorné) uplatňuje Účastníkovi, pričom sa nerozlišuje miesto vzniku volania (pevná, mobilná alebo iná sieť národného operátora), ako aj miesto ukončenia volania
(tzn. či sa cieľové číslo nachádza v pevnej alebo mobilne sieti národných operátorov alebo v pevnej sieti zahraničného operátora) .Na volania sa uplatňuje sekundová
tarifikácia od prvej sekundy. Cena za volania je pre Účastníka rovnaká počas celého dňa bez ohľadu na dobu prevádzky (silná, slabá, víkendová). 4* Za volania
uskutočnené tretími osobami (volajúcimi) na Modré čísla v rámci služby 0850 Modrá linka sa časť ceny za volanie (tzv. hovorné) uplatňuje Účastníkovi podľa tejto Tarify,
pričom sa nerozlišuje, či ide o volanie z pevných alebo mobilných sietí národných operátorov alebo zo zahraničia a časť ceny volajúcemu. Na volania sa uplatňuje
sekundová tarifikácia od prvej sekundy. Cena za volania je pre Účastníka rovnaká počas celého dňa bez ohľadu na dobu prevádzky (silná, slabá, víkendová).

Poznámka:
Všetky ceny sú uvedené v EUR bez DPH. Ročné poplatky sú pravidelne opakujúce sa poplatky, faktúrované vo faktúre za nasledujúce zúčtovacie obdobie. Touto tarifou
sa odo dňa jej účinnosti ruší platnosť a záväznosť predchádzajúcej tarify, pokiaľ nie je s účastníkom dohodnuté alebo v tejto tarife uvedené inak. 
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