Príloha II.
Zmluvy o prepojení
elektronických komunikačných sietí
medzi spoločnosťou ANTIK a Žiadajúcim podnikom

1 CENY SLUŽIEB PREPOJENÝCH VOLANÍ SPOLOČNOSTI
ANTIK za 1 min. hovoru

Služba

ANTIK-B
(volania na čísla
v sieti ANTIK)
Poplatok za
volanie hradí
Žiadajúci podnik
spoločnosti
ANTIK, okrem
volaní na čísla
bezplatných
volaní – viď
poznámka.

ANTIK-C
Poplatok za
volanie hradí
Žiadajúci podnik
spoločnosti
ANTIK

Prevádzka
mimo špičky
(pracovné dni
19:00-07:00;
dni pracovného
voľna, pokoja a
štátne sviatky
21:00-11:00)

Prevádzka
počas špičky
(pracovné dni,
07:00-19:00)

Stredná prevádzka
(dni pracovného voľna,
pokoja a štátne sviatky
11:00-21:00)

€0,001234 Eur/min

€0,001234 Eur/min

€0,001234 Eur/min

Volania na čísla bezplatných
volaní v sieti spoločnosti
ANTIK (*)

N

N

N

Volania na čísla so zdieľaním
poplatkov

N

N

N

Volania na čísla so zvýšeným
poplatkom

N

N

N

– ukončenie volaní na
negeografických skrátených
číslach

N

N

N

– ukončenie volaní na číslach
korporátnej siete

N

N

N

– ukončenie volaní na číslach
prenos hlasu cez Internet

€0,0186/min

€0,0186/min

€0,0186/min

– ukončenie volaní na číslach
ohlasovní tiesňových volaní

N

N

Popis

– základné ukončenie volaní

– tranzit z geografických čísel
SR do spoločnosti Slovak
Telecom
– tranzit zo zahraničia do siete
spoločnosti Slovak Telecom
- tranzit do vybraných pevných
sietí v SR (v rozsahu podľa
oznámenia
spoločnosti
ANTIK)
– tranzit do slovenských
mobilných sietí
– tranzit na čísla služieb s
pridanou hodnotou
– tranzit na negeografické
skrátené čísla
– tranzit na čísla korporátnej
siete

Poznámka:
(*) Poplatok za volanie hradí spoločnosť ANTIK spoločnosti GTS
(N) Smerovanie takejto kategória volaní nie je sprístupnené

2

CENY SLUŽIEB PREPOJENÝCH VOLANÍ ŽIADAJÚCEHO
PODNIKU

Služba

ZP-B (volania na
čísla
v sieti
Žiadajúceho
podniku)
Poplatok za
volanie hradí
spoločnosť
ANTIK
Žiadajúcemu
podniku, okrem
volaní na čísla
bezplatných volaní
– viď poznámka.

Popis

Prevádzka
počas špičky
(pracovné dni,
07:00-19:00)

– základné ukončenie volaní
Volania na čísla bezplatných volaní v sieti
spoločnosti ZP(*)
Volania na čísla so zdieľaním poplatkov
Volania na čísla so zvýšeným poplatkom
– ukončenie volaní na negeografických
skrátených číslach
– ukončenie volaní na číslach korporátnej
siete
– ukončenie volaní na číslach pre prístup do
siete Internet
– ukončenie volaní na číslach pre hlas
prostredníctvom siete internet
– ukončenie volaní na číslach ohlasovní
tiesňových volaní

ZP-C
Poplatok za volanie
hradí spoločnosť
ANTIK
Žiadajúcemu
podniku

– tranzit z čísel iných sietí ako spoločnosti
ANTIK do siete spoločnosti Slovak Telecom
- tranzit do vybraných pevných sietí v SR (v
rozsahu podľa oznámenia ZP)
– tranzit do slovenských mobilných sietí
Orange a T-Mobile
– tranzit do slovenských mobilných sietí
Telefónica O2
– tranzit volaní zo zahraničia do slovenských
mobilných sietí
– tranzit na negeografické skrátené čísla
– tranzit na čísla korporátnej siete
– tranzit na čísla pre prístup do siete Internet a
prenos hlasu cez Internet

Poznámka:
(*) Poplatok za volanie hradí Žiadajúci podnik spoločnosti ANTIK
(N) Smerovanie takejto kategória volaní nie je sprístupnené.

Prevádzka
mimo špičky
(pracovné dni
19:00-07:00;
dni pracovného
voľna, pokoja a štátne
sviatky)

