Ceník audiotextových, premiových SMS a DMS služeb platný od 1.4.2014
Ceník audiotexových služeb (prefix 900, 906,908 a 909)
Český bezdrát Mobile s.r.o. jakožto Poskytovatel Služeb EriMobile umožňuje volání (prostřednictvím
fyzické sítě mobilního operátora Vodafone Czech Republic a.s.) - (dále jen EriMobile) na
audiotexové linky (čísla s předčíslím 900, 906, 908 a 909), které jsou přidělené třetím stranám
(partnerům). Přehled o přidělených číslech pro audiotexové linky je k dispozici na stránkách ČTÚ na
www.ctu.cz v sekci „vyhledávací databáze“ a „přidělená čísla a kódy“.
EriMobile zajišťuje pouze technické spojení ze své sítě a neodpovídá za zboží nebo služby
poskytované prostřednictvím audiotextové linky.
Číslo, na něž je volání realizováno, zároveň vyjadřuje cenu hovoru za každou započatou minutu,
případně za jedno spojení.
Celková částka je pak pro předčíslí 900, 906 a 909 určena v závislosti na délce volání, sazbě za minutu
volání a minimální započítávané délce volání.
Příklad: Voláním na audiotexovou linku 900 45 1234 v trvání 1 minuty a 40 sekund bude celková
cena hovoru pro zákazníka 90,- Kč.
Celková částka pro předčíslí 908 je určena pevnou sazbou za uskutečněné volání bez ohledu na délku
hovoru. Příklad: Voláním na audiotexovou linku 908 40 1234 v trvání 1 minuty a 30 sekund bude
celková cena hovoru 40 ,- Kč.
Volání na číslo 90X AB CDZZ
X
určuje charakter poskytované Služby a může nabývat hodnot 0-9 v souladu s Číslovacím
plánem
AB
určuje cenu Služby pro volajícího zákazníka (včetně DPH) za minutu, případně za jedno
spojení
CDZZ určuje poskytovatele služeb (přiděluje Českým telekomunikační úřad)
Daňový doklad vystavuje poskytovatel služby (partner) na základě vyžádání od koncového zákazníka
nikoli EriMobile.
Poznámky: Doba spojení hovoru je účtována po minutách, neplatí pro čísla 906 34CDZZ a 906
34CDZZ, kde je volání účtováno v inkrementech po 12 vteřinách.
Auditextové služby jsou u cenových tarifů Eri – Panter Data/SMS a Eri – Panter SMS/MMS.
blokovány.
Volání na audiotexová čísla není zahrnuto ve volných minutách.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premium SMS
EriMobile zajišťuje pouze technické spojení ze své sítě a neodpovídá za zboží nebo služby
poskytované partnerem prostřednictvím Premium SMS.
Premium SMS MO jsou zákazníkovi zpoplatněny okamžikem odeslání objednací Premium SMS MO
zákazníkem.
Premium SMS MO jsou provozovány na 7mi místných číslech v následujícím formátu:
MO SMS ve tvaru 90z XY AB
Z

druh Premium SMS služby

XY ID poskytovatele služby
AB cena v Kč včetně DPH (např. 907 13 50 = MO Premium SMS za cenu 50 Kč)
Premium SMS MT jsou zákazníkovi zpoplatněny okamžikem přijetí Premium SMS MT zákazníkem
na původně zákazníkem odeslanou objednávku na 5ti místné číslo.
Premium SMS MT jsou provozovány ve směru od zákazníka na 5ti místných číslech v následujícím
formátu:
Z
XY
Cena

Z
XY
ABC

MT SMS ve tvaru 90z XY ve směru od zákazníka
druh Premium SMS služby
ID poskytovatele služby
dle základního tarifu

MT SMS ve tvaru 90z XY ABC ve směru k zákazníkovi
druh Premium SMS služby
ID poskytovatele služby
cena v Kč včetně DPH (např. 907 13 050 = MT Premium SMS za cenu 50 Kč; 907 13 500 =
MT Premium SMS za cenu 500 Kč)

Odesláním Premium SMS na 5ti místné číslo 90z XY dává zákazník souhlas s odesláním částky nebo
více částek partnerovi, pokud partner doručí zákazníkovi potvrzující Premium SMS MT z 8-mi
místného čísla ve tvaru 90yXYABC. Částka, kterou zákazník uhradí, odpovídá poslednímu trojčíslí
potvrzující Premium SMS MT zaslané ze strany partnera zákazníkovi.
Daňový doklad vystavuje poskytovatel služby (partner) na základě vyžádání od koncového zákazníka
nikoli EriMobile.
Premiové SMS nejsou zahrnuty ve volných SMS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dárcovská SMS (DMS)
Dárcovská SMS (DMS) se zasílá na číslo 87777. DMS patří do projektu Dárcovská SMS, která je
provozována občanským sdružením Fórum dárců.
Podrobnosti o konkrétních DMS projektech tohoto sdružení najdete na stránkách
http://www.darcovskasms.cz . Objednací (odeslaná) DMS vás nestojí nic, účtována je pouze příchozí
SMS ve výši 30 Kč informující o tom, že DMS byla úspěšně odeslána. Obdarovaný projekt obdrží z
každé DMS nejméně 27 Kč. Rozdíl necelých tří korun pokrývá technické a administrativní náklady
mobilního operátora, Fóra dárců a technického poskytovatele.
Dárcovské SMS (DMS) nejsou zahrnuty ve volných SMS.

