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Ceník služeb je ur�en výhradn� pro poskytování služeb SMS-operátor pro obce a m�sta �eské 
republiky.  Vychází ze základního ceníku služeb a je p�izp�soben velikostem sídel v �R.  
 
Program „Municipalita 1“  je VHODNÝ ( ne nutný) pro obce do 500 obyvatel a obsahuje:  

� Tarifní program BASIC dle základního ceníku služeb  1 000,-  
� V cen� je zahrnuto použití automatizovaných distribu�ních seznam� 0,-  
� Celkem m�sí�ní paušál  1 000,-  
 
Další parametry programu:  
� Cena za odeslanou SMS 1,70 
� Možnost p�ikoupení 1 SMS ankety v rozsahu do 500 p�ijatých SMS zpráv  1 000,-  
� Cena za zpracování p�ijatých SMS 0,- 

 
Program „Municipalita 2“  je VHODNÝ ( ne nutný) pro obce do 5000 obyvatel a obsahuje:  

� Tarifní program BASIC dle základního ceníku služeb  1 000,-  
� 1 SMS anketa v rozsahu do 1000 p�ijatých SMS zpráv 1 000,-  
� V cen� je zahrnuto použití automatizovaných distribu�ních seznam� 0,-  
� Celkem m�sí�ní paušál 2 000,-  
 
Další parametry programu:  
� Cena za odeslanou SMS 1,70 
� Cena za zpracování p�ijatých SMS 0,- 
� Možnost dokoupení zvýhodn�ného balí�ku 700 SMS  1000,-  

 
Program „Municipalita 3“  je VHODNÝ ( ne nutný) pro obce do 10000 obyvatel a obsahuje:  

� Tarifní program BASIC dle základního ceníku služeb  1 000,-  
� 1 SMS anketa v rozsahu do 1000 p�ijatých SMS zpráv 1 000,-  
� Zvýhodn�ný balí�ek 700 SMS 1000,-  
� V cen� je zahrnuto použití automatizovaných distribu�ních seznam� 0,-  
� Celkem m�sí�ní paušál  3 000,-  
 
Další parametry programu:  
� Cena za odeslanou SMS 1,70 
� Cena za zpracování p�ijatých SMS 0,- 
� Možnost dokoupení zvýhodn�ného balí�ku 700 SMS  1000,-  

 
 
 
Program „Municipalita 4“  je VHODNÝ ( ne nutný) pro obce nad 10000 obyvatel a obsahuje:  

� Tarifní program BASIC dle základního ceníku služeb  1 000,-  
� 3 SMS ankety bez omezení po�tu  p�ijatých SMS zpráv 7 000,-  
� Zvýhodn�ný balí�ek 700 SMS 1000,-  
� V cen� je zahrnuto použití automatizovaných distribu�ních seznam� 0,-  
� Celkem m�sí�ní paušál  10 000,-  
Další parametry programu:  
� Cena za odeslanou SMS 1,50 
� Cena za zpracování p�ijatých SMS 0,- 
� Možnost dokoupení zvýhodn�ného balí�ku 1400 SMS   2 000,-  

 
 
 
 


