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Ceník
SPOLEHLIVOST CENA ŘEŠENÍ

TELEFONOVÁNÍ

Ceník VoIP telefonování Cena za min. s DPH Tarifikace

Hovory na pevné linky v rámci ČR 1.00 Kč 60s + 1s

Hovory na mobilní linky do sítí mobilních operátorů ČR 1.90 Kč 60s + 1s

Hovory v rámci internetové sítě (VPN) zdarma

Tísňová volání - záchranná služba, hasiči, policie zdarma

Mezinárodní volání

Do pevné sítě Slovensko, Německo, Polsko, Francie, Austrálie, Maďarsko, Rakousko, USA 2.30 Kč

Do mobilní sítě Slovensko, Německo, Polsko, Maďarsko, Francie, Austrálie, USA 9.80 Kč

Kompletní ceník mezinárodního volání Vám poskytneme obratem na vyžádání.
Pokud Vás zajímá nějaká konkrétní destinace, napište nám na info@bnet-internet.cz

Služba VoIP je nástupce staré telefonní linky, která Vás zbaví vysokých měsíčních plateb a umožní Vám
levně volat do všech sítí, aniž byste se museli obávat vysokých plateb. Volání mezi VoIP čísly je zdarma.
Proto pokud tuto službu doporučíte také své rodině, známým či příbuzným, můžete ušetřit ještě mnohem více.

Zachování a převod stávajícího čísla
Pokud stále používáte starou pevnou telefonní linku a chcete si zachovat své stávající číslo, pomůžeme Vám
s jeho převodem od Vašeho stávajícího operátora. Upozorňujeme, že za převod čísla se hradí jednorázová
platba. Ceny za převod jsou uvedeny níže v tabulce. Pokud však netrváte na zachování svého stávajícího
čísla, převod není nutný a nové číslo obdržíte od nás vždy zdarma.

Minimální kredit při registraci nového čísla je 150 Kč. V případě, že byste chtěli mít vyšší úvodní kredit, prosím
sdělte nám to předem. Jakmile tento první kredit protelefonujete, můžete si dobít kredit v jakékoli výši sami dle
svých potřeb. Platnost kreditu je 24 měsíců.

Převod starého čísla od původního operátora Cena s DPH

Převod a zachování jednoho tel. čísla (HTS linka s jedním tel. číslem) 1 000,- Kč

Převod a zachování několika tel. čísel (ISDN linka s maximálně čtyřmi tel. čísly) 2 000.- Kč

Tento převod starého čísla není nutný, nové číslo obdržíte vždy zcela zdarma, bez jakýchkoli poplatků !


