VYÚČTOVÁNÍ ZA TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY
Tento čárový kód slouží
k identiﬁkaci dokumentu
a není určen pro úhrady.

DAŇOVÁ
REKAPITULACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Zákaznické číslo sloužící k jednoduché identiﬁkaci zákazníka při
komunikaci s poskytovatelem, a variabilní
symbol pro jednoznačné určení plateb.

Souhrnný přehled
sazeb daně, základu
DPH a celkové DPH
za telekomunikační
služby, přijaté platby
a ﬁnanční vyrovnání.

SOUHRN
Souhrnný blok cen za
spotřebované telekomunikační služby,
přijaté platby a ﬁnanční
vyrovnání. Položky, které nejsou fakturovány,
nejsou na Vaší faktuře
zobrazovány.

ÚHRADA
Shrnutí nejdůležitějších
informací k úhradě
a doplňující instrukce
k platbě.

ČÁROVÝ KÓD
Pomocí čárového kódu
lze zaplatit fakturu
v hotovosti na on-line
terminálech společnosti SAZKA.
Čárový kód není na
faktuře uveden, pokud
máte nastaveno přímé
inkaso z bankovního
účtu, nebo pokud je
nedoplatek automaticky převeden do
dalšího zúčtovacího
období.

VYÚČTOVÁNÍ ZA TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY – DETAILNÍ ROZPIS VYÚČTOVÁNÍ

SOUHRN
ZA JEDNO
TELEFONNÍ ČÍSLO

POPLATKY
ZA DODATEČNÉ
SLUŽBY

Souhrnný blok cen za
spotřebované telekomunikační služby za
jedno telefonní číslo.
Souhrn je uveden pouze v případě, že faktura
obsahuje dvě a více
telefonních čísel.

Vyúčtování poplatků
stanovených v ceníku
speciálních služeb.
(Ceník je součástí
Ceníku služeb elektronických komunikací
společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., pod značkou
Mobil od ČEZ.)

VOLÁNÍ
Zde jsou vyčíslena
všechna volání, s rozdělením na síť ČEZ,
ostatní sítě ČR a zahraniční zóny.

PŘEHLED
VOLNÝCH
JEDNOTEK
Přehled převedených
jednotek z minulého
období, získaných
a využitých volných
minut, SMS, MMS
a počet převedených
jednotek do dalšího
období.

SMS A MMS
ZPRÁVY
Souhrn všech SMS
a MMS odeslaných
v průběhu zúčtovacího
období, s rozdělením
na síť ČEZ, ostatní sítě
ČR a zahraniční zóny.

DATOVÉ SLUŽBY
Přehled o využití
sjednaných balíčků
datových služeb
(přístup k internetu)
a/nebo o čerpání jednorázového připojení
na 24 hodin.

ROAMING
Čerpané služby
v zahraničí, s rozdělením na přijaté hovory,
odchozí hovory, SMS,
MMS, a datové služby
dle jednotlivých zón.

INFORMAČNÍ
LINKY
Volání a SMS zaslané
na informační linky,
s rozdělením na zpoplatněné a bezplatné
linky.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

PŘEHLED VYUŽITÝCH BALÍČKŮ

Zde jsou sečteny všechny SMS odeslané jako
dárcovské SMS a platební SMS. Rovněž jsou zde
uvedena volání na linky se speciální tariﬁkací.
(Obsah služeb třetích stran neposkytuje Mobil
od ČEZ a u těchto služeb není účtováno DPH.)

Pokud byl během zúčtovacího
období aktivní jeden nebo více
balíčků telekomunikačních služeb,
je zde uveden přehled jejich platnosti
a využívání.

