
Funkčné kódy 
 
Funkčné kódy zobrazujú zoznam funkčných (hviezdičkových) kódov pre službu VVN. Pre použitie kódu stlačte klávesu * 
a číslo kódu nasledované klávesom #. Niektoré služby vyžadujú dodatočné informácie ako napr. telefónne číslo.  
 
Aktivácia: Presmerovanie všetkých hovorov 
Napr.: *720903xxxxxx# 

 
*77  Aktivácia odmietnutia anonymných hovorov 

*41  Aktivácia Presmerovania hovoru pri neodpovedaní do Hlasovej pošty 

*40  Aktivácia Presmerovania hovoru pri obsadení do Hlasovej pošty 

*21  Aktivácia Presmerovania všetkých hovorov do Hlasovej pošty 

#76  Aktivácia selektívneho presmerovania hovorov 

*31  Aktivácia trvalého blokovania identifikácie volajúceho 

*43  Aktivácia trvalého Čakajúceho hovoru 

*78  Aktivovať službu Nerušiť 

*92  Aktivovať službu Presmerovanie pri neodpovedaní 

*90  Aktivovať službu Presmerovanie pri obsadení 

*72  Aktivovať službu Presmerovanie všetkých hovorov 

*47  Aktivovať trvale platný autorizačný kód 

*610  Časovač pri neodpovedaní 

*60  Deaktivácia hudby pri podržaní pre jednotlivé hovory 

*87  Deaktivácia odmietnutia anonymných hovorov 

*410  Deaktivácia Presmerovania hovoru pri neodpovedaní do Hlasovej pošty 

*400  Deaktivácia Presmerovania hovoru pri obsadení do Hlasovej pošty 

*210  Deaktivácia Presmerovania všetkých hovorov do Hlasovej pošty 

#77  Deaktivácia selektívneho presmerovania hovorov 

*80  Deaktivácia spätného volania pri obsadenej linke 

*310  Deaktivácia trvalého blokovania identifikácie volajúceho 

*430  Deaktivácia trvalého Čakajúceho hovoru 

*70  Deaktivovať službu Čakajúci hovor pre jednotlivé hovory 

*79  Deaktivovať službu Nerušiť 

*93  Deaktivovať službu Presmerovanie pri neodpovedaní 

*91  Deaktivovať službu Presmerovanie pri obsadení 

*73  Deaktivovať službu Presmerovanie všetkých hovorov 

*37  Deaktivovať trvale platný autorizačný kód 

*61*  Dopyt služby Presmerovanie pri neodpovedaní 

*67*  Dopyt služby Presmerovanie pri obsadení 

*21*  Dopyt služby Presmerovanie všetkých hovorov 

#9  Menu prístup spätného volania 

*66  Opätovné vytočenie posledného čísla 

#58  parkovanie hovorov v skupine 

*98  Prevzatie hovoru 

*55  Priame prepojenie do hlasovej schránky 

*97  Priame prevzatie hovoru 

*22  Pridržanie hovoru pomocou Flash 

*62  Prístup na Hlasový portál 

*75  Rýchla voľba 100 

*74  Rýchla voľba 8 

*69  Vrátenie hovoru 

#92#  Vymazanie čísla vrátenia hovoru 

*67  Zablokovať identifikáciu volajúceho pre jednotlivý hovor 

*71  Zadať účtový kód 

*68  Zaparkovanie hovoru 

*88  Zdvihnúť zaparkovaný hovor 

*86  Získanie hlasovej pošty 

*65  Zobraziť identifikáciu volajúceho pre jednotlivý hovor 

*99  Zrušiť indikátor neprečítaných hlasových správ 

 


