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Popis  cen Cena ČPS bez DPH Cena ČPS s DPH
Vstupní poplatek  165,29 Kč 200 Kč

První minimální platba  413,22 Kč 500 Kč

Měsíční paušál 32,98 Kč 39,91 Kč

Za deaktivaci karty, zrušení karty 16,53 Kč 20 Kč

Za třetí aktivaci karty se stejným tel. číslem v průbehu jednoho roku  82,64 Kč 100 Kč

Dodání náhradní karty se stejným číslem 123,97 Kč další náklady + poštovné 150 Kč

Blokace karty např. při ztrátě  8,26 Kč 10 Kč

Za přenesení jednoho čísla **  290 Kč 351 Kč

Papírové vyúčtování  49,59 Kč 60 Kč

Elektronické vyučtování 0 Kč 0 Kč

Další náklady za neuvedené služby a zboží po předchozí dohodě s klientem náklady ČPS + 20% resp. smluvní cena náklady ČPS + 20%

Za dodání zboží dle ceny doručovatele + případné další náklady cena doručovatele

Zůstatky pro funkcionality karty

Minimální zůstatek - roaming* 247,93 Kč 300 Kč

Dekaktivace roamingu - pod * 247,93 Kč 300 Kč
Minimální zůstatek kreditu 49,59 Kč 60 Kč
Minimální kredit - a blokace 16,53 Kč 20 Kč

* Některé typy služeb (SMS, Roaming) jsou účtovány do kreditu z offline CDR přibližně jednou za hodinu, minimální zůstatek kreditu slouží k jejich pokrytí.
** Přenesení čísla "zdarma" v případě, že vstupní poplatek je dohodnut a uhrazen ve výši 2.700,-Kč (2.500,- Kč činí vstupní kredit) 

Upozornění : Při minimálním zůstatku 100,- Kč včetně DPH (nenastaví-li si uživatel jinak)si uživatel v klientském centru sám jinak)

Upozornění : Při minimálním zůstatku 60,- Kč včetně DPH  -  blokace odchozích

Upozornění : Při minimálním zůstatku 20,- Kč včetně DPH  -  blokace odchozích i příchozích

http://www.mcps.cz/

