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1.

Všeobecné podmienky
Elektronické komunikačné služby podliehajú 20%-nej sadzbe dane z pridanej hodnoty (DPH).
Všetky ceny uvedené v tomto cenníku vo vyjadrení bez DPH sú podkladom na vyhotovenie faktúry.

2.

Verejné faxové stanice

2.1.

Podnik zriaďuje verejné faxové stanice na poskytovanie faxovej služby pre verejnosť. Podnik je oprávnený jednostranne rozhodovať o zriadení, premiestňovaní
a prevádzkovaní verejných faxových staníc. Podnik je oprávnený zvoliť si ľubovoľný druh pripojeného koncového zariadenia na faksimilný prenos dát a miesta
jeho inštalácie.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Podmienky podávania dokumentov
Dokument na účely faxovej služby poskytovanej prostredníctvom verejnej faxovej stanice je písomný, obrazový, grafický alebo tlačený materiál prípustnej
formy a obsahu, ktorý má byť prenesený alebo reprodukovaný príjemcovi. Podnik si vyhradzuje právo odmietnuť dokument, ktorého text je urážajúci, výhražný,
odporujúci dobrým mravom, platným právnym predpisom, ohrozujúci bezpečnosť štátu a pod.
Odosielateľ môže zrušiť požiadavku na faksimilný prenos podaného dokumentu do momentu začatia prenosu tohto dokumentu.
Dokument, ktorý sa má doručovať prostredníctvom faxovej služby, musí spĺňať tieto podmienky:
a) obsahovať stránky vo forme jednotlivých očíslovaných nespojených listov papiera hrúbky 0,06 až 0,13 mm alebo plošnej hmotnosti 50 až 90 g/m2,
b) rozmery listov musia zodpovedať formátu A4 alebo A5 (210 x 297 alebo 210 x 148 mm),
c) pri formáte A4 sa sníma a prepravuje informácia z celej plochy s výnimkou pásov 4 mm od horného, 8 mm od spodného a 7 mm od pravého a ľavého
okraja. Pri formáte A5 orientovaného dlhšou stranou vodorovne sa sníma a prepravuje informácia s rovnakým obmedzením ako pri formáte A4 s výnimkou
spodného okraja, kde obmedzujúci pás odpadá. V uvedených pásoch nesmie byť uvedená žiadna informácia, ktorej prenos sa požaduje.
d) jednotlivé listy nesmú byť zlepené (nadstavované), silne zvlnené, pokrčené alebo natrhnuté, so zvyškami lepidla alebo rozstrapatenia, s karbónovou
vrstvou alebo potiahnuté priehľadnou krycou vrstvou,
e) na písomný, obrazový alebo grafický obsah dokumentu môžu byť použité len tmavé farby (modrá, čierna, príp. odtiene sivej), nie je dovolené používať
červenú farbu,
f) na zvýraznenie textu, príp. grafického obsahu dokumentu nie je dovolené používať optické zvýrazňovače,
g) použitý papier musí byť nepopísaný na druhej strane, hladký, nepriesvitný, biely, nelesklý,
h) grafický obsah stránky musí spĺňať tieto požiadavky:
i. hrúbka čiar alebo priemer bodov minimálne 0,2 mm,
ii. vzájomný odstup dvoch susedných čiar alebo bodov minimálne 0,5 mm,
iii. hrúbka rukopisného písma minimálne 0,4 mm,
iv. výška písma tlačovín minimálne 3,75 mm.
Ak dokument alebo niektoré jeho strany nespĺňajú hore uvedené podmienky, Podnik nezodpovedá za kvalitu poskytnutej služby a takýto dokument alebo jeho
príslušné strany sa na prepravu prijme len na zodpovednosť odosielateľa.
Dokumenty sa z verejnej faxovej stanice doručujú príjemcom len na účastnícku faxovú stanicu.
Pri dokumentoch, ktoré Odosielateľ podal pri priehradke verejnej faxovej stanice sa prvý pokus o prepravu, resp. doručenie dokumentu uskutoční okamžite po
podaní dokumentu. V prípade, že prvý pokus o doručenie nie je úspešný, vykonajú sa následne ďalšie dva pokusy.
Za dokument riadne doručený príjemcovi sa považuje dokument odoslaný na číslo faxovej stanice príjemcu, ak bola vystavená správa o prenose (Activity
Report) s informáciou Transmitting OK. Dokument sa pokladá za nedoručiteľný, ak dokument nebolo možné doručiť na účastnícku faxovú stanicu ani po troch
pokusoch.

3.

Cena za faxovú službu poskytovanú z účastníckej prípojky

3.1.

Ceny za automatické spojenia z telefónnej prípojky/prístupu ISDN účastníka verejnej telefónnej služby s pripojeným faxovým koncovým zariadením sa
spoplatňujú ako automatické volania v zmysle časti Cenníka pre hlasové služby podľa typu účastníckej prípojky a zvoleného volacieho programu, ceny za
automatické spojenia uskutočnené prostredníctvom SIM karty Účastníka s pripojeným faxovým koncovým zariadením sa spoplatňujú ako automatické volania
v zmysle časti Cenníka pre hlasové služby podľa volacieho programu Biznis Standard. Zriadenie telefónnych prípojok/ISDN prístupov pre využívanie faxovej
služby, ako aj ceny a podmienky za používanie telefónnych prípojok/prístupov ISDN pre faxovú službu sa riadia podmienkami uvedenými v časti Cenníka pre
hlasové služby podľa typu účastníckej prípojky.
Vybavenie telefónnej prípojky/prístupu ISDN umožňujúcej pripojenie faksimilného zariadenia a premenu telefónnej prípojky/prístupu ISDN na prípojku/prístup
s telefaxovou prevádzkou, prípadne zmeny vo vybavení alebo umiestnení prípojky/prístupu ISDN na žiadosť Účastníka, sa spoplatňuje cenou dohodnutou.
Za prenájom koncového zariadenia určeného na faksimilný prenos dát sa uplatňujú ceny podľa Cenníka pre koncové zariadenia.

3.2.
3.3.
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4.

Cena za služby verejnej faxovej stanice

4.1.

Pre užívateľa verejnej faxovej stanice sa uplatňuje okrem ceny za dĺžku trvania telefonického volania, potrebného na vyslanie dokumentu, súčasne aj cena za
každú stranu dokumentu odoslaného z verejnej faxovej stanice.
4.2. Ceny za vypravený dokument z verejnej faxovej stanice pri spojení na smerové čísla korporatívnych sietí (096x) sú rovnaké ako pre miestne telefónne volanie.
4.3. Pri volaní z verejnej faxovej stanice na službu Bezplatné číslo 0800 sa uplatňuje len cena podľa položky 4.12.1.
4.4. Ceny za vypravený dokument z verejnej faxovej stanice pri spojení na službu Zvýhodnené číslo 0850 sú rovnaké ako pre miestne telefónne volania.
4.5. Za každú stranu dokumentu odoslaného osobne z verejnej faxovej stanice sa odosielateľovi uplatňuje cena podľa položky 4.12.1
Zaradenie krajín do medzinárodných tarifných pásiem zodpovedá zaradeniu krajín v zmysle časti Cenníka pre hlasové služby.
4.6. Cena za vypravený dokument - nerozlišuje sa silná, slabá alebo víkendová prevádzka.
Cena bez DPH
Cena s DPH
miestne volanie
0,0840 €
0,1008 €
za minútu spojenia
4.6.1
medzimestské volanie
0,1681€
0,2017 €
za minútu spojenia
4.6.2
volanie na čísla VRS (mobilné siete)
0,2521 €
0,3025 €
za minútu spojenia
4.6.3
4.7. Cena za vypravený dokument pri volaní na audiotexové smerové čísla (prefixy 097XY a 098XY a prefixy 0900 Y 00 až 0900 Y 99 okrem 0900 Y 11), kde „Y“
označuje tarifnú kategóriu - nerozlišuje sa silná, slabá alebo víkendová prevádzka.
Cena bez DPH
Cena s DPH
pre Y = 0 a ľubovoľné X
0,2500 €
0,3000 €
za minútu spojenia
4.7.1
pre Y = 1 a ľubovoľné X
0,4170 €
0,5000 €
za minútu spojenia
4.7.2
pre Y = 2 a ľubovoľné X
0,5000 €
0,6000 €
za minútu spojenia
4.7.3
pre Y = 3 a ľubovoľné X
0,6670 €
0,8000 €
za minútu spojenia
4.7.4
pre Y = 4 a ľubovoľné X
0,8330 €
1,0000 €
za minútu spojenia
4.7.5
pre Y = 5 a ľubovoľné X
1,0000 €
1,2000 €
za minútu spojenia
4.7.6
pre Y = 6 a ľubovoľné X
1,3330 €
1,6000 €
za minútu spojenia
4.7.7
pre Y = 7 a ľubovoľné X
1,6670 €
2,0000 €
za minútu spojenia
4.7.8
pre Y = 8 a ľubovoľné X
2,5000 €
3,0000 €
za minútu spojenia
4.7.9
4.8. Za vypravený dokument pri volaní na smerové čísla osobitných sietí (096x) sa uplatňuje v závislosti od dĺžky trvania volania cena podľa položky 4.6.1.
4.9. Cena za vypravený dokument pri volaní na službu Prémiové číslo 0900 (0900 Y11 XXX) - nerozlišuje sa silná, slabá alebo víkendová prevádzka.
Cena bez DPH
Cena s DPH
Y = 1, volania na 0900 1 11
0,4170
0,5000
za minútu spojenia
4.9.1
Y = 2, volania na 0900 2 11
0,5000
0,6000
za minútu spojenia
4.9.2
Y = 3, volania na 0900 3 11
0,6670
0,8000
za minútu spojenia
4.9.3
Y = 4, volania na 0900 4 11
0,8330
1,0000
za minútu spojenia
4.9.4
Y
=
5,
volania
na
0900
5
11
1,0000
1,2000
za minútu spojenia
4.9.5
Y
=
6,
volania
na
0900
6
11
1,3330
1,6000
za minútu spojenia
4.9.6
Y
=
7,
volania
na
0900
7
11
1,6670
2,0000
za minútu spojenia
4.9.7
Y
=
8,
volania
na
0900
8
11
2,5000
3,0000
za minútu spojenia
4.9.8
4.10. Cena za vypravený dokument pri medzinárodnom volaní - nerozlišuje sa silná, slabá alebo víkendová prevádzka.
Cena bez DPH
Cena s DPH
0. tarifné pásmo (Česko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko)
0,2921 €
0,3505 €
za minútu spojenia
4.10.1
I. tarifné pásmo
0,3187 €
0,3824 €
za minútu spojenia
4.10.2
II. tarifné pásmo
0,3983 €
0,4780 €
za minútu spojenia
4.10.3
III. tarifné pásmo
0,7303 €
0,8764 €
za minútu spojenia
4.10.4
IV. tarifné pásmo
2,1576 €
2,5891 €
za minútu spojenia
4.10.5
4.11. Cena za vypravený dokument pri medzinárodnom volaní uskutočnenom automaticky:
Cena bez DPH
Cena s DPH
služba INMARSAT B
2,9875 €
3,5850 €
za minútu spojenia
4.11.1
služba INMARSAT M
2,9875 €
3,5850 €
za minútu spojenia
4.11.2
služba INMARSAT Mini-M
2,3900 €
2,8680 €
za minútu spojenia
4.11.3
služba INMARSAT Aero
4,7799 €
5,7359 €
za minútu spojenia
4.11.4
prístup na službu EMSAT
1,9883 €
2,3860 €
za minútu spojenia
4.11.5
prístup na službu IRÍDIUM
2,3900 €
2,8680 €
za minútu spojenia
4.11.6
4.12. Príplatky pri odosielaní dokumentu vo verejných faxových staniciach:
Cena bez DPH
Cena s DPH
Príplatok za každú stranu dokumentu odoslaného z verejnej faxovej
0,6697 €
0,8036 €
za jednu stranu
4.12.1
stanice – sprostredkované

5.

Prechodné a záverečné ustanovenia
Týmto Cenníkom sa ruší a nahrádza doteraz platný Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete v časti Cenník pre hlasové služby – Faxová
služba vydaný Podnikom, s účinkami podľa časti X Všeobecných podmienok.

V Bratislave, dňa 18.10.2012
Slovak Telekom, a. s.
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