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PRÍLOHA 1 
(Popis poskytovaných služieb) 

 

k 
 

ZMLUVE O VEĽKOOBCHODNOM ROAMINGOVOM PRÍSTUPE 
ZA ÚČELOM ĎALŠIEHO PREDAJA 

 
 

1 Služba Single IMSI 

1.1 Služba Single IMSI umožňuje zákazníkom spoločnosti APR, aby sa zaregistrovali v sieťach, 
ktoré sú prevádzkované roamingovými partnermi spoločnosti O2 a pristupovali tak ku 
službám, ktoré O2 s týmito svojimi roamingovými partnermi už ponúka (Volania, SMS a 
Data). 

 

1.2 Služba Single IMSI je založená na štandardnej aplikácii v SIM kartách a štandardnej 
platforme IMSI, ktorá je integrovaná v sieti spoločnosti O2.  

1.3 Služba Single IMSI je podmienená pridelením rozsahu IMSI čísel spoločnosti O2  
spoločnosti APR. Tieto IMSI čísla budú súčasťou štandardnej aplikácie na SIM karte. 
Kedykoľvek bude zákazník spoločnosti APR v zahraničí, spustí sa sieťový registračný 
proces s týmto identifikátorom IMSI. 

1.4 Kedykoľvek bude zaznamenaná roamingová prevádzka v zahraničí s týmto identifikátorom 
IMSI, bude zaevidovaný na spoločnosť O2 a následne bude účtovaný spoločnosti APR. 
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1.5 Za vyúčtovanie služieb zákazníkom spoločnosti APR je v plnom rozsahu zodpovedná 
spoločnosť APR. 

1.6 Spoločnosť APR je v plnom rozsahu zodpovedná za škody spôsobené zákazníkom APR.  

1.7 Službu Single IMSI bude možné využívať výlučne pre roamingovú prevádzku v krajinách 
EÚ. Prevádzka mimo roaming, alebo roaming mimo krajín EÚ nebude na SIM kartách 
s týmto IMSI číslom podporovaná. 

1.8 Čísla IMSI sa APR prideľujú výlučne v blokoch po 1.000. 

1.9 Služba je závislá na dostupnosti obmedzeného rozsahu čísel IMSI spoločnosti O2. Je preto 
nevyhnutné, aby spoločnosť APR jej pridelený rozsah (podmnožina rozsahu čísel 
spoločnosti O2) efektívne využívala, inými slovami aby si monitorovala, či pomer tohto jej 
prideleného rozsahu a jej celkovou zákazníckou základňou je rozumný a vyvážený. 

1.10 Zákazník APR má prístup k službám Volania, SMS a Data v rovnakej kvalite ako 
maloobchodný zákazník spoločnosti O2. 

1.11 Spoplatňovaná cena sa skladá z nasledujúcich položiek: 
• Jednorazový pevný implementačný poplatok za službu (vydanie SIM karty s číslom 

IMSI, prideleným spoločnosti APR z rozsahu IMSI čísel spoločnosti O2) 
• Mesačný poplatok za službu (využívanie SIM karty, využívanie IMSI čísla) 
• Poplatok za žiadosť o zablokovanie alebo odblokovanie služby 
• Poplatok za vlastný Roaming, v závislosti na druhu prevádzky. Tento poplatok je 

pevne určený Nariadeniami EÚ 

1.12 Príslušné ceny sú uvedené v Prílohe 2 (Ceny za poskytované služby) 
 


