
 

 

 

 

Ceník služby Virtuální fax 
Tento ceník platí pro Služby sjednané (Specifikace služby uzavřené) po 1. 4. 2023  

(pokud není mezi Smluvními stranami ve Smlouvě či Specifikaci služby výslovně sjednáno jinak). 
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, DPH bude připočtena v zákonné výši. 
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Tento Ceník služby Virtuální fax je určen pro službu Virtuální fax poskytované dle příslušné Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a 
Smluvním partnerem. 
 
Služba Virtuální fax je zpoplatněna: 

- tímto ceníkem služby Virtuální fax, 
- cenou za provoz příslušné hlasové služby (pro samostatnou službu Virtuální fax platí Ceník služby Telefonní připojení), 
- a příslušným Cenovým programem.  

 
V případě rozporu konkrétních ustanovení jednotlivých dokumentů mají přednost ustanovení uvedená v dohodnutém Cenovém 
programu. 

1. Ceny za zřízení nebo změnu služby  

Zřízení služby Virtuální fax je zdarma. 

2. Pravidelné měsíční ceny za poskytování Služby Virtuální fax 

Faxová schránka 

Využívání jednoho telefonního čísla pro fax – pravidelná měsíční cena 55 Kč 

Podmínky provozu Libovolná Internetová konektivita. 

Funkční prostředí 
Windows XP a novější. 
Internetový prohlížeč Mozzila Firefox 3.0 a vyšší nebo Microsoft Internet Explorer 6.0 a vyšší. 

 

Fax Scan – převodník pro připojení standardního faxu k platformě 

Použití FaxScan - pravidelná měsíční cena 220 Kč 

Podmínky provozu Libovolná Internetová konektivita. Přístup k Internetu dle Návodu k instalaci zařízení Fax Scan. 

 

Následující podmínky se vztahují na Službu Virtuální fax poskytovanou v rámci služby IP komplet, , IP komplet DSL,  
IP komplet premium, IP komplet premium+ a Telefonní připojení. 

Pro Službu s 1 až 10 hlasovými kanály 
účastníkovi nejsou účtovány pravidelné měsíční ceny za až 2 faxové schránky a pravidelná 
měsíční cena za 1 převodník FaxScan, protože tyto ceny jsou již zahrnuty v cenách za 
poskytování Služby účtovaných účastníkovi poskytovatelem - T-Mobile Czech Republic.  

Pro Službu s více než 10 hlasovými kanály 
účastníkovi nejsou účtovány pravidelné měsíční ceny za až 4 faxové schránky a pravidelná 
měsíční cena za až 2 převodníky FaxScan, protože tyto ceny jsou již zahrnuty v cenách za 
poskytování Služby účtovaných účastníkovi poskytovatelem - T-Mobile Czech Republic. 

 
 


