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Snižte výdaje za
soukromé volání
sobě i svým
blízkým
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Vodafone
Power to you

Nenechte si uletět výhody Vodafone Zaměstnaneckého programu
pro Univerzitu Karlovu v Praze
Volání a SMS

K jakému číslu si můžete program pořídit?

Volání a SMS
v síti

Volání a SMS
do všech sítí
Neomezené volání
a SMS do všech sítí

Neomezené volání
a SMS v síti Vodafonu

+ 1,5 GB dat

Cena do ostatních sítí:
1,19 Kč/min.
1,51 Kč/SMS

–

60 Kč/měsíc

449 Kč/měsíc

Účtování po vteřinách již od začátku hovoru.

• K novému číslu od Vodafonu, zašleme vám novou SIM kartu.
• K současnému číslu od Vodafonu.
• K současnému číslu od jiného operátora, které si k Vodafonu
převedete. Zašleme vám novou SIM kartu.
• Svého stávajícího operátora teď můžete opustit mnohem
snáze. Při předčasné výpovědi smlouvy hradíte jen poměrnou
část závazku.
• Program lze aktivovat až na 5 čísel, nelze aktivovat na
služebních číslech.

Jak dlouho si budete zvýhodněné ceny užívat?
Program si můžete pořídit po dobu spolupráce vašeho
zaměstnavatele se společností Vodafone. Zvýhodněné ceny
garantujeme po dobu 24 měsíců od uzavření smlouvy, a to
i v případě, že od svého zaměstnavatele odejdete.

Co je dobré dále vědět?

Internet v mobilu
300 MB

1,5 GB

101 Kč/měsíc

143 Kč/měsíc

Připojení pro mobil je možné pořídit pouze k tarifu pro volání a SMS v síti.

Mobilní připojení
4 GB

10 GB

260 Kč/měsíc

500 Kč/měsíc

Připojení pro tablet a notebook je možné pořídit pouze na samostatnou SIM kartu.

Připojení na doma
ADSL 8 Mbps/VDSL 20 Mbps

VDSL 40 Mbps

400 Kč/měsíc

Při pořízení nové SIM karty vás požádáme o složení Volací
jistiny, kterou vám automaticky vrátíme po třech včas a řádně
uhrazených po sobě jdoucích Vyúčtováních. Její minimální výše
je 200 Kč za 1 SIM kartu.
Nabídka není standardně poskytována, proto není možné řešit
požadavky s ní spojené v prodejnách Vodafonu.
Pro více informací kontaktujte bezplatnou linku
800 777 791 v pracovní dny od 9 do 18 hodin.

Jak si program objednáte?
Na vodafone.cz/univerzitakarlova zadejte své zaměstnecké
ID, vyplňte objednávku a odešlete ji.
Vodafone vám do 4 pracovních dnů zavolá, aby objednávku
ověřil a zpracoval.

533 Kč/měsíc

Připojení bez kabelu
4G/LTE
349 Kč/měsíc

Nabídka je platná se smlouvou na 24 měsíců. Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH
a u měsíčních poplatků jsou zaokrouhleny na celé koruny směrem nahoru.

Zaměstnanecký program
vám přináší Vodafone
ve spolupráci s Univerzitou
Karlovou v Praze.

