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1. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.1. Pojmy použité v těchto Cenových a platebních podmínkách mají stejný význam, který jim je přiřazen ve
Všeobecných obchodních podmínkách a ostatních dokumentech tvořících smlouvu.

1.2.

Poskytovatel vystaví Účastníkovi po skončení jednoho (1) měsíčního zúčtovacího období základní
vyúčtování, ve smyslu opatření obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. OOP/3 v
platném znění, k úhradě částky za služby poskytnuté v uvedeném zúčtovacím období, a vyúčtování
doručí Účastníkovi do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne ukončení zúčtovacího období. Takové
vyúčtování bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu.

1.3.

Splatnost vyúčtování je čtrnáct (14) kalendářních dnů od data vystavení, pokud se Poskytovatel a
Účastník nedohodli jinak. Dohodne-li se Účastník s Poskytovatelem, že úhrady příslušných
vyúčtovaných částek za poskytnuté služby budou prováděny Poskytovatelem prostřednictvím
přímých plateb z účtu Účastníka (tzv. inkasem z účtu), je Účastník povinen předložit Poskytovateli
potvrzený souhlas s inkasem z účtu Účastníka ze strany příslušného peněžního ústavu, jinak je
taková dohoda neplatná a Účastník je povinen hradit příslušné vyúčtované částky jiným způsobem.
V případě, že inkaso z účtu Účastníka nebude uskutečněno z důvodů na straně Účastníka (např.
nedostatečné peněžní prostředky na účtu Účastníka, nedostačující limit pro inkaso příslušné částky,
neexistence inkasního příkazu vůči peněžnímu ústavu ze strany Účastníka, špatné údaje týkající se
inkasa z účtu Účastníka poskytnuté Poskytovateli atd.), je Účastník povinen uhradit vyúčtované
částky jiným způsobem do splatnosti příslušného vyúčtování, jinak je v prodlení. Úhrada je
provedena dnem připsání dlužné částky na účet Poskytovatele. Neuhradí-li Účastník vyúčtované
částky do data splatnosti příslušného vyúčtování, je Účastník v prodlení s placením vyúčtované ceny
za poskytnuté služby. Účastník se zavazuje při úhradě vyúčtovaných služeb bankovním převodem
uvádět vždy číslo faktury - daňového dokladu jako variabilní symbol.

1.4.

Účastník je povinen uhradit vyúčtované částky i tehdy, jestliže došlo k užívání služby jinými uživateli
než Účastníkem. V případě neoprávněného užívání služby jinými uživateli je Účastník povinen
uhradit vyúčtované částky, které jsou účtovány až do doby, než Poskytovatel omezí aktivní užívání
služby na základě písemného oznámení Účastníka o zneužití služby. Poskytovatel omezí aktivní
užívání služby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) hodin od doby převzetí
tohoto oznámení.

1.5.

Účastník bere na vědomí, že pro stanovení výše částek účtovaných za provoz za poskytované služby
jsou rozhodující údaje naměřené a vykázané příslušným zařízením Poskytovatele, pokud
Poskytovatel nezjistí závadu ovlivňující vykázané údaje.

1.6.

Poskytovatel má právo vymáhat nezaplacené úhrady s tím, že dlužné částky se zvyšují o náklady s
tímto vymáháním spojené (např. upomínací náklady), což platí i pro případy, kdy Poskytovatel
nemůže z důvodů na straně Účastníka provedenou platbu řádně identifikovat (např. neuvedení
správného variabilního symbolu nebo jeho neuvedení vůbec). Neuhradí-li Účastník vyúčtované ceny
do data splatnosti příslušného vyúčtování (faktury), je tento Účastník v prodlení s placením
vyúčtované ceny za poskytnuté služby nebo v prodlení s placením ostatních peněžních závazků dle
smlouvy. Ocitne-li se Účastník v prodlení s placením vyúčtované ceny za poskytnuté služby, nebo jeli v prodlení s placením ostatních peněžních závazků dle smlouvy, má Poskytovatel vůči
Účastníkovi nárok na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,10 % z dlužné částky za každý den
prodlení. V případě spotřebitele ve smyslu definice příslušného právního předpisu je úrok z prodlení
stanoven v zákonné výši.

1.7.

Právo Poskytovatele domáhat se náhrady škody z titulu prodlení Účastníka s platbou dlužných
částek není zaplacením úroku z prodlení dotčeno.
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1.8.

Pravidelné ceny za poskytování veřejně dostupné telefonní služby se začínají účtovat dnem zřízení
nebo provedení změny příslušné služby. Ceny za provoz, resp. minimální ceny za provoz veřejně
dostupné telefonní služby se začínají účtovat bezprostředně po zřízení nebo provedení změny
příslušné služby. Pravidelné ceny za poskytování ostatních veřejně dostupných telefonních služeb se
začínají účtovat dnem zřízení nebo provedení změny příslušné služby. Pokud dojde k ukončení
poskytování některé služby, pak se pravidelné ceny, ceny za provoz, resp. minimální ceny za provoz,
přestávají účtovat počínaje dnem následujícím po dni ukončení poskytování příslušné služby.

2. Ceník převodu čísla:
Služba

Cena v Kč

Přenesení čísla - jedno telefonní číslo jedné fyzické či právnické osoby

1000

Přenesení čísla - více telefonních čísel nebo bloková čísla fyzické či právnické
osoby

1800

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceník je platný od 30.5.2014.
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