Príloha II.
Zmluvy o prepojení
elektronických komunikačných sietí
medzi spoločnosťou SWAN a spoločnosťou ICP

Referenčná ponuka spoločnosti SWAN, a.s. na prepojenie verejných telefónnych sietí

1 CENY SLUŽIEB PREPOJENÝCH VOLANÍ SPOLOČNOSTI SWAN
Silná

Služba

Popis

SWAN-B
Poplatok za
volanie hradí
spoločnosť ICP
spoločnosti
SWAN, okrem
volaní na čísla
bezplatných
volaní – viď
poznámka.

prevádzka

prevádzka

prevádzka

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

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

€0,0072/min**

€0,0052/min

€0,0022/min

N

N

N

€0,0214/min

€0,0214/min

€0,0214/min

– základné ukončenie volaní
Volania na čísla bezplatných volaní v sieti spoločnosti SWAN (*)
Volania na čísla so zdieľaním
poplatkov
– ukončenie volaní na negeografických skrátených číslach

– ukončenie volaní na číslach pre
prenos hlasu cez Internet
Poplatok za
volanie hradí
spoločnosť ICP
spoločnosti
SWAN

Slabá

(pracovné dni,
07:00-19:00)

– ukončenie volaní na číslach
korporátnej siete

SWAN-C

Stredná

– tranzit z geografických čísel SR
do spoločnosti Slovak Telecom
– tranzit zo zahraničia do spoločnosti Slovak Telecom
– tranzit do slovenských mobilných sietí
– tranzit na čísla služieb s pridanou hodnotou
– 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 spoločnosť SWAN spoločnosti ICP

(**) Na základe rozhodnutia predsedu Telekomunikačného úradu SR o rozklade č. 84/01/2011 bola
stanovená maximálna cena za službu ukončovania volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom
umiestnení spoločnosti SWAN, a.s. vo výške 0,0072 EUR za minútu cez jeden tranzit. S platnosťou
od 1.3.2012.
(N) Smerovanie takejto kategória volaní nie je sprístupnené
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Referenčná ponuka spoločnosti SWAN, a.s. na prepojenie verejných telefónnych sietí

2 CENY SLUŽIEB PREPOJENÝCH VOLANÍ SPOLOČNOSTI ICP

Služba

Popis

ICP-B
Poplatok za
volanie hradí
spoločnosť
SWAN spoločnosti ICP, okrem volaní na
čísla bezplatných volaní –
viď poznámka.

Silná

Stredná

Slabá

prevádzka

prevádzka

prevádzka

(pracovné dni,
07:00-19:00)

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

(pracovné dni
19:00-07:00;

€0,0072/min

€0,0052/min

€0,0022/min

N

N

N

€0,0214/min

€0,0214/min

€0,0214/min

– základné ukončenie volaní
Volania na čísla bezplatných volaní v sieti spoločnosti ICP (*)
Volania na čísla so zdieľaním
poplatkov
– ukončenie volaní na negeografických skrátených číslach 18xxx
– ukončenie volaní na číslach
korporátnej siete
– ukončenie volaní na číslach pre
prenos hlasu cez Internet

ICP-C
Poplatok za
volanie hradí
spoločnosť
SWAN spoločnosti ICP

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

– tranzit z geografických čísel SR
do spoločnosti Slovak Telecom
– tranzit zo zahraničia do spoločnosti Slovak Telecom
– tranzit do slovenských mobilných sietí
– tranzit na čísla služieb s pridanou hodnotou
– 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 spoločnosť ICP spoločnosti SWAN
(N) Smerovanie takejto kategória volaní nie je sprístupnené.
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Referenčná ponuka spoločnosti SWAN, a.s. na prepojenie verejných telefónnych sietí

3 CENY SLUŽIEB PREPOJENÝCH VOLANÍ SPOLOČNOSTI SWAN-C –
TRANZIT MEDZINÁRODNÝCH VOLANÍ

Podľa dodaného zoznamu prefixov a destinácií

4 CENY SLUŽIEB PREPOJENÝCH VOLANÍ SPOLOČNOSTI ICP-C –
TRANZIT MEDZINÁRODNÝCH VOLANÍ

Aktuálne ceny služieb tranzitu medzinárodných volaní bude spoločnosť ICP
poskytovať spoločnosti SWAN v zmysle odd. 3.7 a 3.8 zmluvy.
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