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Zkrácené kódy  
pro pevnou linku nefiremní 

 
 

FAC služba FAC formát  

Hlasová schránka   

Vyzvednutí hlasových zpráv 
*98 Hlasová schránka volajícího 

*99 Cizí hlasová schránka 

Přesměrování   

Aktivace   

Nepodmíněné přesměrování, zapnutí.  
*21*destinace** 

(destinace může být i zkrácené číslo) 

Přesměrování při obsazeno, zapnutí  
*67*destinace** 

(destinace může být i zkrácené číslo) 

Přesměrování při neodpovídá, zapnutí 
*61*destinace** 

(destinace může být i zkrácené číslo) 

Přesměrování při nedostupnosti, zapnutí  
*62*destinace** 

(destinace může být i zkrácené číslo) 

Deaktivace  

Nepodmíněné přesměrování, vypnutí **21** 

Přesměrování při obsazeno, vypnutí **67** 

Přesměrování při neodpovídá, vypnutí **61** 

Přesměrování při nedostupnosti, vypnutí **62** 

Vypnout všechny přesměrování **24** 

Kontrola stavu  

Nepodmíněné přesměrování, kontrola *021** 

Přesměrování při obsazeno, kontrola *067** 

Přesměrování při neodpovídá, kontrola *061** 

Přesměrování při nedostupnosti, kontrola *062** 

Změna služby, přepnutí stavu (toggle)  

Nepodmíněné přesměrování, přepnutí stavu (toggle)              ***21** 

Přidržení hovoru / čekající hovor   

Aktivace   

Čekající hovor, zapnutí  *43** 

Přidržení hovoru, zapnutí *6** 

Deaktivace   

Čekající hovor, vypnutí  **43** 

Přidržení hovoru, vypnutí **6** 

Kontrola stavu   

Čekající hovor, kontrola *043** 

Změna služby, přepnutí stavu (toggle)   

Čekající hovor, přepnutí stavu (toggle)  ***43** 

Blokování hovorů   

Aktivace  

Blokování hovorů (Všechny příchozí hovory), zapnutí *35*pin** 

Blokování hovorů (Všechny odchozí hovory), zapnutí *33*pin** 

Blokování hovorů (Mezinárodní odchozí hovory), zapnutí *331*pin** 

Blokování hovorů (Národní pevná linka odchozí hovory), zapnutí *36*pin** 

Blokování hovorů (Národní mobilní odchozí hovory), zapnutí *32*pin** 
Blokování hovorů (Prémiové odchozí hovory), zapnutí 
 
 
 

*34*pin** 
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Deaktivace  

Blokování hovorů (Všechny příchozí hovory), vypnutí **35*pin** 

Blokování hovorů (Všechny odchozí hovory), vypnutí **33*pin** 

Blokování hovorů (Mezinárodní odchozí hovory), vypnutí **331*pin** 

Blokování hovorů (Národní pevná linka odchozí hovory), vypnutí **36*pin** 

Blokování hovorů (Národní mobilní odchozí hovory), vypnutí **32*pin** 

Blokování hovorů (Prémiové odchozí hovory), vypnutí **34*pin** 

Kontrola stavu   

Blokování hovorů (Všechny příchozí hovory), kontrola *035** 

Blokování hovorů (Všechny odchozí hovory), kontrola *033** 

Blokování hovorů (Mezinárodní odchozí hovory), kontrola *0331** 

Blokování hovorů (Národní pevná linka odchozí hovory), kontrola *036** 

Blokování hovorů (Národní mobilní odchozí hovory), kontrola *032** 

Blokování hovorů (Prémiové odchozí hovory), kontrola *034** 
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