
Príloha III. 

Zmluvy o prepojení  
elektronických komunikačných sietí 

medzi spoločnosťou  
VM Telecom, s.r.o. 

a 
spoločnosťou ICP. 
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ZÚČTOVACIE PODKLADY 

1 Podklady pre vyhotovenie faktúr poskytované spoločnosťou VM Tele-
com 

Služba Popis 

Prevádzka  
počas špičky 

(všetky prevádzkové  
doby) 

 
 Počet volaní Dĺžka volaní 

(min) 
VM TELECOM-
B 
 

základné ukončenie volaní   
volania na čísla bezplatných volaní v sieti spo-
ločnosti VM Telecom   

volania na čísla so zdieľaním poplatkov   
volania na čísla so zvýšeným poplatkom   
ukončenie volaní na negeografických skráte-
ných číslach   

ukončenie volaní na geografických skrátených 
číslach   

ukončenie volaní na číslach korporátnej siete   

ukončenie volaní na číslach prenos hlasu cez 
Internet 

 
 

VM TELECOM-
C 
 

tranzit z geografických čísel SR do siete spo-
ločnosti Slovak Telekom   

tranzit zo zahraničia do siete spoločnosti Slo-
vak Telekom   

tranzit do vybraných slovenských pevných 
sietí (podľa oznámenia spoločnosti VM Tele-
com) 

 
 

tranzit do slovenských mobilných sietí   
tranzit na čísla služieb s pridanou hodnotou   
tranzit na negeografické skrátené čísla   
tranzit na geografické skrátené čísla   
tranzit na čísla korporátnej siete   
tranzit na čísla pre prístup do siete Internet   
tranzit na čísla pre prenos hlasu cez Internet   
tranzit medzinárodných volaní   

    
 

V Bratislave, dňa........ 
[podpis zodpovedného 

pracovníka za VM Telecom] 
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2 Podklady pre vyhotovenie faktúr poskytované spoločnosťou ICP 

Služba Popis 

Prevádzka  
počas špičky 

(všetky prevádzkové  
doby) 

 
 Počet volaní Dĺžka volaní 

(min) 
ICP-B 
 

základné ukončenie volaní   
volania na čísla bezplatných volaní v sieti spo-
ločnosti ICP   

volania na čísla so zdieľaním poplatkov   
volania na čísla so zvýšeným poplatkom   
ukončenie volaní na negeografických skráte-
ných číslach   

ukončenie volaní na geografických skrátených 
číslach   

ukončenie volaní na číslach korporátnej siete   

ukončenie volaní na číslach prenos hlasu cez 
Internet 

 
 

ICP-C 
 

tranzit z geografických čísel SR do siete spo-
ločnosti Slovak Telekom   

tranzit zo zahraničia do siete spoločnosti Slo-
vak Telekom   

tranzit do vybraných slovenských pevných 
sietí (podľa oznámenia spoločnosti ICP)   

tranzit do slovenských mobilných sietí   
tranzit na čísla služieb s pridanou hodnotou   
tranzit na negeografické skrátené čísla   
tranzit na geografické skrátené čísla   
tranzit na čísla korporátnej siete   
tranzit na čísla pre prístup do siete Internet   
tranzit na čísla pre prenos hlasu cez Internet   
tranzit medzinárodných volaní   

    
 

V Bratislave, dňa........ 
[podpis zodpovedného 

pracovníka za ICP] 
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