Vyúčtování s přehledem
Systém vyúčtování služeb
Služby jsou účtovány ode dne připojení, a to po jednotlivých dnech. To znamená, že Vaše první vyúčtování
bude obsahovat zpětně část minulého účetního období, od kdy Vám služby byly připojeny, a zároveň
vyúčtování na aktuální účtovací období.

1. strana Vaší faktury
Na první straně Vaší faktury je zobrazen celkový přehled vyúčtování služeb, veškeré informace pro daňové
účely, informace pro provedení platby a kontakty na UPC Česká republika, a.s.

1. Variabilní symbol je zároveň číslo Vaší smlouvy
(veškeré operace a finanční transakce probíhají pod
tímto číslem)
2. Klient – adresa dle smlouvy nebo zadaná účtovací
adresa, DIČ a číslo daňového dokladu
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3. Celkem fakturovaná částka za aktuální účtované
období
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4. Přehled poskytovaných služeb,
služeb případně transakcí
uskutečněný během daného období.
5. Stav mého klientského účtu:
● stav na konci předchozího období:
znaménko (+) před částkou znamená
částka k úhradě
znaménko (-) před částkou znamená výši
přeplatku za služby UPC
● došlá platba za předchozí účtované
období
● celkem k úhradě
částka není záměrně zobrazena na
poštovní poukázce (např. klient chce platit
delší období, změna služeb atd.)
Doporučené datum úhrady za služby
UPC je 15. den v měsíci.
6. oblast pro důležité informace klientovi

2. strana Vaší faktury

Na této straně je zobrazen detailní přehled vyúčtování služeb. Vidíte zde detailní přehled televizních služeb, internetových služeb,
vyúčtování telefonního tarifu, vyúčtování hlasových služeb a ostatní položky.Tento detailní přehled Vám bude automaticky zasílán spolu
s fakturou.
7. Informace pro Vás:
Zde je zobrazeno, k jakému daňovému dokladu,
k jakému variabilnímu symbolu, a k jaké smlouvě
se tento detailní přehled vyúčtování služeb
vztahuje.
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8. Kabelová televize UPC
Detailní vyúčtování služeb kabelové televize
9. UPC Vysokorychlostní internet
Detailní vyúčtování služeb Vysokorychlostního
internetu
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10. Hlasové služby UPC Telefon – paušál
Detailní vyúčtování Hlasových služeb – paušálu.
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11. Hlasové služby UPC Telefon – hovorné
Detailní vyúčtování hovorného. V případě, že
využíváte dvě telefonní čísla, vyúčtování vidíte
pro každé telefonní číslo zvlášť.
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12. Ostatní
V této kolonce jsou uvedeny např. poplatky za
práci spojenou s instalací služeb, můžete zde vidět
slevu, které Vám byla udělena, přeplatek, který
Vám byl odeslán a je zde započteno zaokrouhlení
celkové částky k úhradě.
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13. Celkem k úhradě:
úhradě celková částka, kterou máte
uhradit v daném zúčtovacím období
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3. strana Vaší faktury
Na této straně je zobrazen podrobný výpis Vašich hovorů uskutečněných v daném zúčtovacím období.
Tento detailní rozpis hovorů poskytuje UPC Česká republika, a.s. za příplatek, specifikovaný v aktuálním ceníku.
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14. Informace pro Vás:
Zde je zobrazeno číslo daňového dokladu a
variabilní symbol Vaší faktury.
15. Telefonní číslo:
číslo tento podrobný výpis se
vztahuje pouze ke zde uvedenému telefonnímu
číslu
16. Typ hovoru:
hovoru v tomto sloupci je uveden typ
uskutečněného hovoru (např. meziměstské
hovory, místní hovory, hovory do sítě mobilních
operátorů atp.)
17. Volané číslo:
číslo zde je uvedeno telefonní číslo, na
které bylo voláno.
18. Datum:
Datum zde je uveden datum, kdy byl hovor
uskutečněn.
19. Slabý provoz/Silný provoz:
provoz zde je uvedeno,
v jakém provozu byl Váš hovoru uskutečněn (ve
špičce nebo mimo špičku)
20. Počáteční čas hovoru:
hovoru zde vidíte počáteční čas
Vašeho hovoru.
21. Trvání hovoru:
hovoru zde vidíte celkovou dobu
Vašeho hovoru.
22. Počet jednotek:
jednotek zde je uveden počet
provolaných jednotek, v případě, že je Vaše
tarifikace jiná než minutová
23. Účtovaná cena bez DPH (Kč):
(Kč) zde je uvedena
celková cena, bez DPH, za uskutečněný hovor.

