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 CENNIK USŁUGI ePASO                                                                            
 
 Załącznik numer 2 do umowy 

 
 

Nr ………………………………….ePASO 
zawarta w dniu ……………………………..2017 pomiędzy: 
 
LoVo SA z siedzibą w Warszawie (02-182), ul. Ruchliwa 17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem: 0000346734, posiadającą  
NIP: 5213553688, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 17 820 051,84 PLN, reprezentowaną przez 
pełnomocnika:  
 
Krzysztofa Dzięgielewskiego – Dyrektora projektu ePASO 
 zwaną w dalszej treści Umowy „Dostawcą” lub odpowiednio „Stroną” 
 
a 
 

               …………………………………………………………………………….………………………………………………… 
               z siedzibą w (miasto)……………………….……………………………………………….……….(kod …………….)                                              
               ul ……………………………………………………………………………………………………………………………  
               posiadającą NIP: …………………………….., REGON: ……………………… 
               reprezentowaną przez:  
               ………………………………………………………………………………………………. 
               zwaną w dalszej treści „Odbiorcą” lub odpowiednio „Stroną”  
               
              o następującej treści: 

 
§1 

Opis pakietów ePASO 
 

1. Użytkownik platformy ePASO we wszystkich pakietach otrzymuje w ramach opłat abonamentowych, 
identyfikację połączeń, przekierowania, billing on-line dostępny przez Internet.  

2. Wszystkie podane ceny w poniższym zestawieniu tabelarycznym są opisane jako ceny netto i brutto. 
 

Cennik wirtualnej 
numeracji 

Start Standard Standard + 
Standard 

Pro 
Optimum Optimum + 

Optimum 
Pro 

Optimum 
max 

ilość numerów 50 100 500 2 000 4 000 10 000 20 000 dowolna ilość 
numerów 

zarządzanie numeracją 
Tak 

 
Tak tak tak tak tak tak tak 

nagrywanie rozmów Tak Tak tak tak tak tak tak tak 

raporty z połączeń Tak Tak tak tak tak tak tak tak 

raporty aktywności 
pracowników 

Tak  Tak tak tak tak tak tak tak 

cena netto / mc 50 zł 100 zł 300 zł 600 zł 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł negocjacje 

cena brutto / mc 61,50 zł 123 zł 369 zł 738 zł 1 230 zł 1 845 zł 2 460 zł negocjacje 

Wybierz Pakiet i 
zaznacz ‘X’ 
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3. Odbiorca oświadcza, że wybiera pakiet: (nazwa pakietu)........................................................................  
4. Odbiorca jest uprawniony do zmiany w czasie trwania Umowy pakietu na wyższy poprzez poinformowanie  
       na piśmie Dostawcy, co najmniej na 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Okresu Rozliczeniowego               
       od którego chce korzystać z nowego pakietu. Zmiana pakietu na niższy wymaga zgody Odbiorcy. 

§2 
Opłaty za Przekierowanie połączeń do Odbiorcy 

 
1. Przekierowywanie połączeń poprzez przenoszenie połączeń telekomunikacyjnych z Wirtualnej numeracji 

Dostawcy na Docelową numerację telefoniczną Odbiorcy należącą do numeracji geograficznej 
przeznaczonej do świadczenia usług w publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej wynosi 0 zł. ( słownie: 
zero złotych ). 

2. Przekierowywanie połączeń poprzez przenoszenie połączeń telekomunikacyjnych z Wirtualnej numeracji 
Dostawcy na Docelową numerację telefoniczną Odbiorcy należącą do numeracji geograficznej 
przeznaczonej do świadczenia usług w publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej z numerem docelowym 
call center / contact center wynosi 0,03 zł. ( słownie: zero złotych i 03/100 złotych ). 

3. Przekierowywanie połączeń poprzez przenoszenie połączeń telekomunikacyjnych z Wirtualnej numeracji 
Dostawcy na Docelową numerację telefoniczną Odbiorcy należącą do numeracji niegeograficznej, w 
szczególności przeznaczonej do świadczenia usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wynosi 0,12 
zł ( słownie: dwanaście groszy ) netto za każdą rozpoczętą minutę. 

4. Przekierowywanie połączeń poprzez przenoszenie połączeń telekomunikacyjnych z Wirtualnej numeracji 
Dostawcy na Docelową numerację telefoniczną stacjonarną lub komórkową Odbiorcy występującą poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej wymaga dodatkowej umowy na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych realizowanych w różnych strefach numeracyjnych Świata. 

5. Nagrywane rozmowy telefoniczne będą nieodpłatnie przetrzymywane na koncie Odbiorcy na platformie 
Hiperus ePASO przez okres 14 dni. Przechowywanie nagrań na platformie Hiperus ePASO w terminach 
dłuższych niż 14 dni objęte jest dodatkowymi opłatami: 

a. Nagrywanie rozmów telefonicznych – rejestrator rozmów telefonicznych 10 GB i przechowywanie 
na serwerze LoVo przez 1 miesiąc: 59,00 / miesięcznie, 

b. Nagrywanie rozmów telefonicznych – rejestrator rozmów telefonicznych 10 GB i przechowywanie 
na serwerze LoVo przez 3 miesiące: 69,00 / miesięcznie, 

c. Nagrywanie rozmów telefonicznych – rejestrator rozmów telefonicznych 10 GB i przechowywanie 
na serwerze LoVo przez 6 miesięcy: 99,00 / miesięcznie, 

d. Zwiększenie Pakietu nagrywania rozmów telefonicznych o 1 GB  5,00  / miesięcznie.  
 

 
Data i podpis Dostawcy            Data i podpis Odbiorcy 

 

 
 


