
Co je IP telefonie?
V rámci IP telefonie nabízíme službu ha-loo, která je novinkou v oblasti internetového volání VoIP. 
Jedná se o předplacenou službu, která umožňuje telefonování prostřednictvím internetové sítě s 
vazbou na klasické telekomunikační ústředny. V praxi to znamená, že klient má své veřejné 
telefonní číslo (stejně jako u pevné linky a ve stejném formátu), z něj se dovolá na kterékoliv místo 

na světě, a to jak na pevné linky, tak i samozřejmě do mobilních sítí. A stejně tak se 
na toto veřejné telefonní číslo dovolá kdokoli, prostřednictvím jakéhokoli 
operátora v jakékoli zemi. Klient nepozná žádný rozdíl při volání oproti stávající 
pevné telefonní lince svého operátora. 

Služba ha-loo je určena jak pro firemní, tak i pro soukromé klienty, pro každého přináší řadu 
nedocenitelných výhod.

Výhody IP telefonie – služby ha-loo: 

 žádné měsíční paušální poplatky
 vyzkoušení služby zdarma
 žádné dodatečné náklady, platíte jen to, co provoláte
 IP telefonní přístroje při dobití kreditu pouze za 1 Kč 
 žádné vázání smlouvami na několik let 
 on-line výpis hovorů a vyúčtování zdarma
 levné volání do pevných i mobilních sítí – úspora až 80 % 

nákladů na telefonní poplatky při stejném objemu hovorů (viz případové studie) 
 hovory v rámci VoIP sítě ha-vel, poskytovatele služby ha-loo, a dalších vybraných 

partnerských VoIP sítí volání zdarma
 vyděláváte na příchozích hovorech, za každý dostanete připsaný kredit dle aktuálního ceníku 

hovorného (viz ceník)
 účtování 1+1 po vteřinách od začátku hovoru, žádná nevýhodná 

tarifikace, platíte jen za to, co skutečně provoláte
 neomezená platnost nabitého kreditu, stačí uskutečnit jeden hovor 

ročně
 žádné ukončovací poplatky, stačí přestat službu využívat a účet se po 

roce neaktivity zruší sám
 téměř nulové náklady na pořízení služby
 přenositelnost stávajícího telefonního čísla, v rámci jednoho 

telefonního obvodu (zpoplatněno dle aktuálního ceníku – zde), nebo zdarma přidělení zcela 
nového telefonního čísla ve formátu běžném pro pevné telefonní linky

 přenositelnost čísla v případě stěhování, v rámci jednoho telefonního obvodu

Investujte do úspory, šetřete náklady. Ostatní rozdíl nepoznají, Vy ano. Rozdíl k lepšímu. 
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