
JAK VOLAT 

Služba je určena jen pro osoby starší 18-ti let. Cena hovoru je 50,-Kč za minutu. 
Maximální jednorázový hovor je omezen zákonem na 24 min. Maximální počet minut 
hovorů z jednoho tel. čísla měsíčně je zákonem omezen na 144 min (lze prodloužit - 
viz níže). 

Telefonát je anonymní, kartářka nevidí Vaše telefonní číslo. 

1. Hovor je účtován od počátku spojení s ústřednou a proto nejdříve 
zkontrolujte na našem webu, zda  je pod kartářkou nápis VOLEJTE 
(červeně zbarvené tlačítko). Pokud ano, teprve potom vytočte telefonní 
číslo 906 505 511. Pokud jsou všechny kartářky NEPŘÍTOMNY (modře 
zbarvené tlačítko), nebo HOVOŘÍ (zeleně zbarvené tlačítko), nevolejte a 
vyčkejte na červeně zbarvené tlačítko s nápisem VOLEJTE. Vytočením tohoto 
čísla souhlasíte s cenou hovoru, věšteckými službami a podmínkami uvedenými na 
tomto webu. 

2. Po vytočení se ozve uvítací hláška a Vy můžete následně volit: 
a) linku konkrétní  kartářky (s nápisem "VOLEJTE" - červené tlačítko) 
uvedenou na našem webu, 
nebo 
b) vyčkat na spojení s jakoukoliv momentálně přihlášenou (s nápisem 
VOLEJTE - červené tlačítko) kartářkou. 
Na webu vždy vidíte u každé kartářky zda je NEPŘÍTOMNA - modře zbarvené 
tlačítko pod kartářkou, VOLEJTE - červeně zbarvené tlačítko pod kartářkou (tedy 
přítomna a čeká na hovor - možno ji kontaktovat zvolením její linky) nebo HOVOŘÍ - 
zeleně zbarvené tlačítko pod kartářkou (tedy je právě obsazena, hovoří s klientem a 
nelze ji kontaktovat). 

3. Po spojení s kartářkou můžete klást své otázky. 

!!! Jak prodloužit minuty volání !!! 

Po 24 minutách Váš operátor ze zákona hovor přeruší. Opětovným 
vytočením čísla můžete hovořit dalších 24 mim. atd. . . až do výše 144 min 
v jednom měsíci. Měsíční limit 144 min volání lze snadno prodloužit zakoupením 
jakékoliv další běžné SIM karty s novým telefonním číslem od jakéhokoliv operátora v 
ČR a tím zněkolikanásobit výše uvedený limit hovorů za měsíc. 2 SIM karty již 
umožňují volat 288 min měsíčně, 3 SIM karty 432 min. měsíčně atd... Počet SIM karet 
není nijak omezen. 

Výklady věštců a kartářek nenahrazují odborné psychologické, právní, zdravotnické, 
ekonomické, sociální, finanční technické ani jiné odborné poradenství a jsou to služby 
v oblasti zábavy. Provozovatel webu je zprostředkovatelem tel. výkladů s tím, že za jeho 
obsah odpovídá příslušná kartářka či věštec. 

 


