Obchodní tajemství
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KONKRÉTNÍ VÝŠE CEN ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

1.

Služba koncového volání

1.1

Cena za propojení pro službu koncového volání do sítě Vodafonu, kterou se
zavazuje zaplatit společnost ...................... společnosti Vodafone, činí (cena za
délku volání):
do 31.12.2010: 1,66 Kč/min
od 1.1.2011:
1,37 Kč/min
od 1.7.2011:
1,08 Kč/min
Cena za službu ukončení volání (terminace) v mobilní síti Vodafone uvedená v
tomto bodě představuje splnění povinnosti uložené společnosti Vodafone
rozhodnutím Rady Českého telekomunikačního úřadu čj. 93 233/2009-611 ze
dne 21.4.2010, kterým se stanovuje maximální cena za službu ukončení volání
(terminace) v mobilní síti Vodafone, a nepředstavuje tak svobodnou vůli
Vodafone. Dojde-li v budoucnu rozhodnutím správního úřadu ke zvýšení
regulované ceny za službu ukončení volání (terminace) v mobilní síti Vodafone,
automaticky a bez dalšího se uplatní maximální cena za tuto službu ode dne
účinnosti zvýšené regulované maximální ceny.

2.

Cena za službu vyhledání přeneseného telefonního čísla poskytovaná
společností Vodafone

2.1

Cena za službu vyhledání přeneseného telefonního čísla, kterou se zavazuje
zaplatit společnost ...................... společnosti Vodafone, činí:
1,95 Kč/vyhledání

3.

Cena za službu ukončení provozu na účastnické telefonní číslo
provozované jiným mobilním operátorem než Vodafone.

3.1

Cena za službu ukončení provozu na účastnické telefonní číslo provozované
jiným mobilním operátorem, kterou se zavazuje zaplatit společnost
...................... společnosti Vodafone, činí:
1,90 Kč/min

4.

Cena za službu ukončení volání na telefonní číslo služby na účet volaného
(zelená linka), provozované jiným mobilním operátorem, než je Vodafone.

4.1

Cena za službu ukončení volání na telefonní číslo služby na účet volaného
(zelená linka), provozované jiným mobilním operátorem, než je Vodafone bude
předmětem dalších jednání.
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5.

Cena za Službu přenosu telefonních mobilních čísel mezi smluvními
stranami

5.1

Cena za Službu přenosu telefonních mobilních čísel, kterou hradí přejímající
operátor opouštěnému operátorovi je rozlišena podle typu objednávky:

a)

Cena za jednoduchou objednávku (jedno MSISDN):

i.
P2 - cena účtovaná opouštěným operátorem za úspěšně dokončený proces
přenesení čísla:
418,00 Kč/MSISDN
b)

Cena za komplexní objednávku (více MSISDN):

i.
P1 - cena účtovaná opouštěným operátorem v případě úspěšné autorizace (cena
P1 je určena pouze k pokrytí přírůstkových administrativních nákladů přímo
způsobených a efektivně vynaložených v souvislosti se zpracováním objednávky
žadatele o přenesení telefonního čísla):
34,00 Kč/objednávku
ii.
P2 - cena účtovaná opouštěným operátorem za úspěšně dokončený proces
přenesení čísla (cena P2 je určena pouze k pokrytí dodatečných nákladů způsobených
a efektivně vynaložených v rámci fáze procesu přenesení čísla od momentu úspěšné
autorizace do momentu úspěšného přenesení čísla ze sítě opouštěného operátora):
384,00 Kč/ za každé MSISDN v rámci dané objednávky

6.

Ceny za Služby souvisící s propojením se sítí společnosti Vodafone

6.1

Společnost …………. je povinná zaplatit společnosti Vodafone jednorázový

6.2

poplatek 20.000,-Kč za zřízení a roční údržbu každého jednoho rozhraní
souvisejícího s jedním tokem 2Mbit/s. Společnost Vodafone je oprávněn
účtovat po prvním roce provozu rozhraní společnosti ........... poplatek za roční
správu každého jednoho rozhraní ve výši 5.000Kč.
Telekomunikační okruhy do bodů propojení společnosti Vodafone definovaných
v Příloze A1 zřizuje a zajišťuje společnost ........... .V konkrétních případech
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Vodafone nabízí možnost dohody o spolupodílení se na nákladech na provoz
spoje podle poměru využívaní přenosové kapacity odchozím provozem vůči
celkovému provozu vyměňovanému přes toto propojení.
V případě, že okruh zřízený na základě žádosti společnosti …….. nebude
žádnou ze stran využíván, nese společnost ………. veškeré náklady na
takovýto telekomunikační okruh.
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