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Pronájem pevné linky a další služby ACN 
Platné od 1. leden 2013 
 
 

Začněte odebírat službu ACN Pronájem pevné linky v kombinaci s některým z našich programů volání a ACN 
vám bude zasílat jednu fakturu pro veškerá měsíční vyúčtování. Ceny jsou uvedeny v Kč včetně 21 % DPH. 
Veškeré měsíční poplatky jsou účtovány předem.  
 

Pronájem pevné linky ACN 
Měsíční 

poplatek 
 
   

Domácnost: jedna linka včetně 3 doplňkových služeb  402,33 
Podnik: jedna linka včetně 3 doplňkových služeb  594,92 
   
  

Obsažené služby bez dalších poplatků  
 
 

Tyto služby jsou zahrnuty ve službě Pronájem linky ACN bez dalších poplatků, ale jejich užívání 
může vést k účtování poplatků za volání.  
 
Přesměrování hovoru 
Trojstranná konference 
ID volajícího 

0,00 

  
Služby aktivované na požádání bez dalších poplatků  
 
Pokud chcete využívat následující služby, stačí se obrátit na zákaznický servis ACN.  
 

Čekající hovor 0,00 
Blokace hovoru - Blokace přístupu ke službám se speciálním tarifem a audiotextovým 
službám. 0,00 

Blokace hovoru - Blokace přístupu k vybraným službám se speciálním tarifem a 
audiotextovým službám (blokace hovorů na čísla 976, 906 a 909). 

0,00 

  

 Doplňkové služby  
 

 
U následujících doplňkových služeb, které si můžete objednat telefonicky prostřednictvím 
zákaznického servisu ACN, je účtován měsíční poplatek.  
 
Blokace hovoru - Blokace všech odchozích hovorů s výjimkou volání na čísla 
nouzových služeb.   93,17 

   

Blokace hovoru - Blokace odchozích hovorů, meziměstského volání, volání na čísla 
služeb se speciálním tarifem, volání na čísla mobilních sítí a připojení k 
internetovým službám.  

79,86 

   

Blokace hovoru - Blokace odchozích mezinárodních hovorů a přístupu ke službám se 
speciálním tarifem a audiotextovým službám.   53,24 
   

Blokace hovoru - Blokace odchozích hovorů na čísla mobilních sítí.   68,46 
 
 

ACN si vyhrazuje právo na změnu uvedených sazeb. 
www.myacn.eu 


