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Ceník služeb po aplikaci množstevníslevy - členové

Ceník služeb po aplikaci množstevníslevy

-

čIenové

OSPZV-ASO ve spolupráci s T-Mobile CZ, připravilo pro ěleny odboru speciální nabídku na volání.
Ceny hovorného vycházejí ze standardních tarifů uvedených v tabulce níže,kde ceny pro členy
OSPZV- ASO jsou uvedeny za lomítkem
- Máte nárok na zvýhodněné ceny dotovaných telefonů a příslušenstvínebo ještě levnějšíhovolání v rámci
zvýhodnění HlT- obojíje možné využítse závazkem na 2 roky.
- Při pořízení SlM karet nemusíte hradit aktivačnípoplatek
- Poplatek za aktivaci SlM v Privátní podnikové síti (dále jen PPS) ve standardní \4ýši 176,- je obsažena v ceně měsíčníhopaušálu
-

úcastnickésmlouvy Využívajícítakovou službu,
Měsíčnípaušál za provoz SlM v PPS ve výši 35,- měsíčněbyl snížen na 0,35,-/SlM měsíčně.
Cena zavolání v rámci PPS OSPZV-ASO, je zdarma.

-

ostatní sítě v ČR

Ke všem uvedeným cenám přistupuje DPH 21g/o.

:.

Ceník služeb po aplikaci množstevníslevy - lesana

Jaká číslamůžetezařadit do pps:

na znaČkovéProdejně T-Mobile si aktivujete nové telefonní ěíslo, viz info níže,s aktuálně nabízeným kreditním taňfem.
smlouvu uzavřete na své Rodné číslo.
Nově aktivovat SlM T-Mobile
Migrovat čísloz předplacené služby TW|ST

Přenést číslood jiného operátona

Následně PoŽádáte OSPZV-ASO o provedení nastavení Vámi zvoleného tarifu z přiložené tabulky a zařazeni do ppS,
Změny azařazení do PPS bude dělat paní
Jarmila Dvořáková na
tel:+420 737

274046

e-mail: dvorakova,jarmila@ospzv-aso.cz

Po aktivaci nového telefonního ČÍsla,mŮžete pňdat ještě další4telefonní číslado této nabídky a v tomto případě už i převést

stávající číslos paušálem u T-Mobile.

VeŠkerézměnY trariťr a zařazení do PPS jsou na T-Mobib provedeny do
zpracování od paní Dvořákové.

í0 pracovních dnů od přijetí požadavku na

V této nabídce mŮžete využíti pňpojení ADSL nebo VDSL s pevnou nebo bez pevné linky. Ceny pro členy oSpZ/-ASo jsou
uvedeny za lomítkem:

81921512
*

8192l512

Cena nezahrnuje poplatek za pevnou linku,

Ke všem uvedeným cenám přistupuje DPH 21%

Maxim. přenosové rychlosti
*

Cena nezahmuje poplatek za pevnou linku.

Ke všem uvedeným cenám přistupuje DPH21%

í:]il;la l i3

Ceník služeb po aplikaci množstevníslevy - lesana

Dq|e pak je moŽné vyuzi!!{gle připojení přes modem (nejlépe 3 GB), a nebo aktivovat datové
zvýhodnění k hlasovému
tarifu na telefon (nejlépe 150 MB nebo 400 MB). Ceny pro ďeňy oSezu_Ásopou uvedeny za lomítkem:

123,14,-l39,00

205,78,-/ 89,00

371,077,-l 150,00

Rychlost po dosažení limitu
81,81/100 MB
Ke všem uvedeným cenám pňstupuje DPHZlYo.

81,81/300 MB

81,81/1 GB

Můj timit
Nastavte si Částku, kterou chcete provolat nad svůj měsíčnípaušál. O dosažení tohoto limitu vás budeme informovat
prostřednictvím sMs. službu můžete využívats ktenýmkoliv tarifem od T-Mobile.

Ceník
Nastavení l změna / zrušení limitu
5 Kč (6,00 Kč)
lnformačníSMS o dosažení timitu při každém doručení 5 Kč (6,00 Kč)
Potvrzující SMS
zdarma
SMS odeslaná na číslo4644
zdarma
Cenyjsou uvedeny bez DPH, v závorce pak včetně DPH21o/o.
*SluŽba

,,MŮj Limit"

dělá součet dosažených částek výpočtem ze záktadních cen, před uplatněním

slev

pro

ospzv - Aso

