SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Vzorčne ponudbe za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem na fiksni lokaciji
družbe Detel Global d.o.o.

V točki 1 UVOD se dopolni 1. odstavek, ki so po novem glasi:
Detel Global d.o.o. objavlja to vzorčno ponudbo za medomrežno povezovanje (v nadaljevanju vzorčna
ponudba) v skladu z 4. odstavkom 102. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju:
ZEKom1) in odločbo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v
nadaljevanju AKOS) št. 382447/2014/7 z dne 30.9.2014 in št. 38244/2016/2 z dne 5.4.2016.
Spremeni se 7. točka Vzorčne ponudbe, ki se po novem glasi:
7. CENE
7.1. Cena minute trajanja obračunanega klica pri zaključevanju v fiksnem omrežju Detel Global
z izvorom znotraj notranjega trga EU in z izvirno številko kličočega:
Vrsta klica
Cena minute klicev pri zaključevanju v fiksno
omrežje Detel Global, v primeru neposredno
medomrežno povezanih operaterjev, ki delujejo na
notranjem trgu EU, pod pogojem, da je izvor klica
znotraj notranjega trga EU, in da je opredeljen z
identifikacijo A (kličoče) številke znotraj notranjega
trga EU in da je številka kličočega izvirna, kar
pomeni, da je popolna, nespremenjena in
posredovana v izvorni obliki.

Enota
mere

Cena v EUR brez DDV

minuta

0,000876

Cene zaključevanja klicev v fiksnem omrežju Detel Global, začetih iz držav zunaj notranjega trga EU
z A številkami, ki niso dodeljene enemu izmed operaterjev na ozemlju držav notranjega trga EU ali v
primerih, ko se dodeljena A številka ne uporablja na ozemlju držav notranjega trga EU ali v primerih,
ko Detel Global ugotovi, da je A številka negotovega izvora, oziroma, da je bilo vanjo na poti od
izvora klica do točke medomrežnega povezovanja poseženo, da je bila popravljena, spremenjena, da je
nepopolna ali je sploh ni, niso predmet te vzorčne ponudbe. Detel Global za tovrstni promet
operaterjem zaračunava komercialne cene Detel Globala. Vsakokrat veljavne komercialne pogoje
operaterju posreduje Detel Global.
Na vse cene se obračuna DDV v skladu z veljavno zakonodajo.
7.2. Ostalih stroškov storitev medomrežne povezave ne zaračunavamo.
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