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Prémiové číslo 0900
Platí od 1. 4. 2011.
Služba Prémiové číslo 0900 vám umožní prostredníctvom telefónu poskytovať vašim zákazníkom informácie obchodného, odborného, ale aj zábavného
charakteru, o ktoré majú záujem a sú za ne ochotní zaplatiť zvýšenú cenu volania. Cenu za volanie si môžete zvoliť sami z viacerých tarifných pásiem, pričom časť
ceny vo forme provízie prináleží vám ako užívateľovi služby. Máte tak možnosť za poskytnuté informácie získať zaujímavé výnosy.
Poplatky za zriadenie služby

Poplatok

Zriadenie služby Prémiové číslo 0900

66,06 (79,27)

Zriadenie jednej užívateľskej oblasti služby

3,32 (3,98)

Zriadenie zákazníckej hlásky (za každú zákaznícku hlásku)

6,64 (7,97)

Vytvorenie zákazníckej hlásky (za každú zákaznícku hlásku)

cena dohodou

Zlaté číslo

331,94 (398,33)

Strieborné číslo

165,97 (199,16)

Vybrané číslo

331,94 (398,33)

Poplatky za používanie služby

Poplatok

Používanie služby Prémiové číslo 0900

32,86 (39,43)

Každá ďalšia priradená telefónna stanica

1,66 (1,99)

Každá ďalšia užívateľská oblasť

1,66 (1,99)

Ochrana užívateľského čísla kódom PIN

16,60 (19,92)

Zoznam nepovolených (zakázaných) oblastí pôvodu volaní (každá jednotlivá oblasť)

3,32 (3,98)

Zoznam povolených oblastí pôvodu volaní (celý zoznam)

66,39 (79,67)

Používanie zákazníckej hlásky (za každú zákaznícku hlásku)

3,32 (3,98)

Volania z Verejnej telefónnej siete ST

Poplatok za
1 min. spojenia

Výška provízie z ceny za
minútu volania v %

Výška provízie z ceny za
minútu bez DPH

0900 111 xxx

0,4170 (0,5000)

55 %

0,2294

0900 211 xxx

0,5000 (0,6000)

55 %

0,2750

0900 311 xxx

0,6670 (0,8000)

55 %

0,3669

0900 411 xxx

0,8330 (1,0000)

55 %

0,4582

0900 511 xxx

1,0000 (1,2000)

55 %

0,5500

0900 611 xxx

1,3330 (1,6000)

55 %

0,7332

0900 711 xxx

1,6670 (2,0000)

55 %

0,9169

0900 811 xxx

2,5000 (3,0000)

55 %

1,3750

Poplatky za zmeny v službe
Zmena parametrov služby (vrátane zmeny PIN)

Poplatok
11,62 (13,94)

Zmena v osobe adresáta

1,66 (1,99)

Zmena tarifného pásma

16,60 (19,92)

Mesačný poplatok za rezerváciu užívateľského čísla
Rezervácia užívateľského čísla

Poznámky:
Provízia je podiel na výnosoch z volaní na službu Prémiové číslo 0900, ktorý prináleží užívateľovi služby.

Po prvej prevolanej minúte platí sekundová tarifikácia. Všetky ceny sú uvedené v eurách bez DPH (s DPH).
Cena za volanie je volajúcemu účastníkovi účtovaná okamžite po vzniku spojenia.
Ceny uvedené v cenníku majú informatívny charakter.

Ďalšie informácie získate:
na bezplatnej linke Centra služieb zákazníkom 0800 123 500 (firmy a organizácie)
na www.t-com.sk
v T-Centrách
u našich predajcov

Poplatok
33,19 (39,83)
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