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Tarifikace, 60+60 pokud není u konkrétní ceny uvedeno jinak

Zóna Destinace s cenami uvedenými bez DPH odchozí volání příchozí volání SMS MMS data Kč/MB

1 Evropa - země EU a EEA 3,96 Kč (30+1) 1,35 Kč (1+1) 1,07 Kč 5,37 Kč 2,89 Kč

2 Evropa - země mimo EU + USA, Rusko, Kanada, Izrael, Egypt a Čína 35,59 Kč (60+60) 20,58 Kč (60+60) 10,66 Kč 20,65 Kč 82,56 Kč

3 Zbytek světa 74,30 Kč (60+60) 49,58 Kč (60+60) 16,52 Kč 24,78 Kč 412,40 Kč

Uvedené ceny neplatí pro volání na prémiová čísla a zelené linky. (Volání na zelené linky je v roamingu standardně zpoplatněno, včetně volání na zelené linky 800 do ČR).

Odchozí hovory mimo EU :

Odchozí hovory jsou vždy účtovány sazbou dle vyšší zóny (např. pokud volá zákazník ze zóny 2 do zóny 3, platí odchozí hovory cenou zóny 3).

Volání z lodí (jedná se o velké lodě, trajekty atd.) se účtuje jako volání v zóně 3.

Vyúčtování roamingu lze provést až poté, co obdržíme informace od příslušného roamingového partnera. Z tohoto důvodu může být vyúčtování za roaming zpožděno.

Zóna Destinace s cenami uvedenými s DPH odchozí volání příchozí volání SMS MMS data Kč/MB

1 Evropa - země EU a EEA 4,79 Kč (30+1) 1,63 Kč (1+1) 1,29 Kč 6,50 Kč 3,50 Kč

2 Evropa - země mimo EU + USA, Rusko, Kanada, Izrael, Egypt a Čína 47,90 Kč (60+60) 24,90 Kč (60+60) 12,90 Kč 24,99 Kč 99,90 Kč

3 Zbytek světa 89,90 Kč (60+60) 59,99 Kč (60+60) 19,99 Kč 29,98 Kč 499,00 Kč

Uvedené ceny neplatí pro volání na prémiová čísla a zelené linky. (Volání na zelené linky je v roamingu standardně zpoplatněno, včetně volání na zelené linky 800 do ČR).

Odchozí hovory mimo EU :

Odchozí hovory jsou vždy účtovány sazbou dle vyšší zóny (např. pokud volá zákazník ze zóny 2 do zóny 3, platí odchozí hovory cenou zóny 3).

Volání z lodí (jedná se o velké lodě, trajekty atd.) se účtuje jako volání v zóně 3.

Vyúčtování roamingu lze provést až poté, co obdržíme informace od příslušného roamingového partnera. Z tohoto důvodu může být vyúčtování za roaming zpožděno.

http://www.mcps.cz/
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