Firemní řešení - Ceník ostatních služeb
Platnost od 1. 9. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč
K bez DPH. DPH bude uplatněno v zákonem stanovené výši.
výši

Tento dokument obsahuje Ceník ostatních služeb T-Mobile
T
poskytovaných dle příslušné
íslušné Smlouvy o firemním řešení uzavřené mezi
Poskytovatelem a Smluvním partnerem

Vyúčtování a Podrobný výpis služeb

1

Cena bez DPH
Tištěné Vyúčtování služeb

23,97 Kč

Elektronický Podrobný výpis služeb k tištěnému vyúčtování
vyú

40,00 Kč

Tištěný Podrobný výpis služeb

65,00 Kč

Tištěný
ný i elektronický Podrobný výpis služeb
Dodatečný Podrobný výpis služeb 1

65,00 Kč
99,00 Kč

Elektronický Dodatečný
ný Podrobný výpis služeb 1

49,00 Kč

Elektronický Podrobný výpis služeb k el. Vyúčtování
Vyúč
služeb

1,00 Kč

Expresní platba2
1)

2)

2

81,82 Kč

Výpis lze obdržet za 2 zúčtovací období zpětně
ětně. Cena je účtována za výpis jednoho zúčtovacího
tovacího období. Pokud má zákazník nastaveno elektronické
Vyúčtování pro daňové účely, doporučujeme
čujeme př
před provedením výše uvedené změny
ny provést archivaci všech potř
potřebných elektronických Vyúčtování
služeb. Poslední Vyúčtování
tování služeb bude zasláno v tištěné
tišt
podobě. Podrobný výpis služeb lze převést na tištěnou
ěnou podobu.
Rychlá úhrada Vyúčtování
tování služeb ve kterékoliv Značkové prodejně T-Mobile. Částka k úhradě bude vyrovnána nejpozději
nejpozd šest hodin od zaplacení
(pokud máte blokovány služby z důvodu
vodu pozdní platby, budou v této lhůtě
lh
odblokovány).

Opisy
Cena bez DPH
Opis Vyúčtování služeb
Opis faktur za zboží

50,00 Kč / Vyúčtování
50,00 Kč / 1ks

Opis smlouvy
3

50,00 Kč / 1ks

Náklady na písemnou upomínku
Cena bez DPH

4

Náklady na písemnou upomínku při
ři vymáhání účastníkova
ú
dluhu

107,44 Kč

Náklady na 2.písemnou upomínku při
ři vymáhání účastníkova
ú
dluhu

148,76 Kč

Poznámky

Pro účely závazku Minimálního odběru
ěru služeb vyplývajícího ze Smlouvy o Firemním řešení se uplatňují
ňují vždy částky účtované bez DPH.
Pro splnění povinnosti Minimálního odběru
ěru se neuplatní tyto položky, ačkoli
a
byly ve vyúčtování
tování Služeb ze strany TMCZ účtovány:
ú


















Audiotexové služby
Audiotexové služby - privátní
Dárcovské SMS
m-platba (Aral, Coca-Cola...)
Ostatní slevy – kompenzace formou slevy do vyúčtování
vyú
Individuální sleva - kompenzace formou slevy do vyúčtování
vyú
např. v rámci reklamace
Smluvní pokuta z Rámcové
cové smlouvy za neodebrané služby
Smluvní pokuta za neodebrané business služby (s výjimkou smluvní pokuty účtované
ú tované Oprávněné
Oprávn
osobě z Rámcové
smlouvy, která se uplatní v útratě
ě pro následující kalendá
kalendářní čtvrtletí)
Premium SMS
SMS a MMS třetích stran
SMS Platba
VideoStreaming
Dobropis
Vrubopis
Kredit z minulého vyúčtování
Úhrady za služby poskytované dle Rámcové smlouvy, pokud není písemně
písemn dohodnuto jinak.
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