
Internet na doma i na cesty

Nabídka není standardně poskytována, proto není možné řešit požadavky s ní spojené v prodejnách Vodafonu.  
Nabídka je platná bez smluvních závazků. Smluvní závazek na 24 měsíců se uzavírá při využití splátek a dotace na zařízení.  
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH a u měsíčních poplatků jsou zaokrouhleny na celé koruny.

Pro více informací se podívejte na vodafone.cz/zameprogram.  
Nenašli jste odpovědi na své dotazy? Kontaktujte nás na bezplatné  
lince 800 777 791 v pracovní dny od 8 do 17 hodin.

Jak si program objednáte?

Službu je možné pořídit v kombinaci s modemem na splátky.

Pevný internet – 4G LTE
10 Mb/s

299 Kč  
měsíčně

30 Mb/s

397 Kč  
měsíčně

50 Mb/s

399 Kč  
měsíčně

Ke službě je možné zakoupit modem za standardní cenu nebo formou splátkového prodeje bez 
navýšení. Lze také využít vlastní modem, pokud splňuje minimální technické parametry na připojení.

Pevný internet –  
ADSL/VDSL/Optické připojení

20 Mb/s

399 Kč  
měsíčně

50 Mb/s

499 Kč  
měsíčně

100 Mb/s

599 Kč  
měsíčně

250 Mb/s

699 Kč  
měsíčně

500 Mb/s

799 Kč  
měsíčně

1 000 Mb/s

899 Kč  
měsíčně

Zaměstnanecký program pro Univerzitu Karlovu
Volání a SMS

Pořiďte si až 5 SIM a kombinujte 3 různé tarify podle svých potřeb. Celková cena kombinované nabídky je součtem hlasových SIM, pevného internetu a televize.

Pevný internet je povinnou součástí kombinované nabídky. Technologii i rychlost připojení si vyberete dle dostupnosti dané služby v lokalitě instalace. 
V aplikaci a samoobsluze Můj Vodafone můžete zdarma využít 5× ZRYCHLENÍ NA MAXIMUM, které vám na 24 h umožní vyzkoušet rychlost naší 5G sítě.

Služby 
v rámci 
tarifu

Kombinovaná nabídka

Balíček 9 (až pro 5 členů)
Neomezené volání a SMS do všech sítí 

+ Neomezená mobilní data 
s rychlostí 2 Mb/s

5× ZRYCHLENÍ NA MAXIMUM

488 Kč měsíčně / SIM

Neomezené volání a SMS do všech sítí 
+ 6 GB  

(z toho 2 GB v aplikaci Můj Vodafone)

Balíček 8 (až pro 5 členů)

325 Kč měsíčně / SIM

Balíček 10 (až pro 5 členů)
Neomezené volání a SMS do všech sítí 

+ Neomezená mobilní data  
s rychlostí 10 Mb/s

5× ZRYCHLENÍ NA MAXIMUM

644 Kč měsíčně / SIM

Nabídka Vodafone televize

cena bez pevného internetu/cena s pevným internetem Více na vodafone.cz/televize/
V ceně je zahrnut pronájem set-top boxu ve výši 70 Kč.

Klasik

299/150 Kč měsíčně

Komfort

499/302 Kč měsíčně

Komplet

899/601 Kč měsíčně

Neomezené volání  
a SMS v síti Vodafonu

+ 50 minut 
do ostatních sítí 

+ 1 GB

Balíček 1 Balíček 2 Balíček 3 Balíček 4
Služby 
v rámci 
tarifu

Neomezené volání  
a SMS do všech sítí 

+ 3 GB

Neomezené volání 
a SMS v síti Vodafonu 

+ 150 minut a 100 SMS 
do ostatních sítí  

+ 1,5 GB

Neomezené volání  
a SMS do všech sítí 

+ 15 GB  
(z toho 10 GB v aplikaci 

Můj Vodafone)

Balíček 5 Balíček 6 Balíček 7

105 Kč měsíčně 274 Kč měsíčně 407 Kč měsíčně 544 Kč měsíčně

1,99 Kč/min.
1,51 Kč/SMS – – – – – –1,19 Kč/min.

1,51 Kč/SMS
Nad rámec 
tarifu

588 Kč měsíčně 758 Kč měsíčně 1 150 Kč měsíčně

– – – – – – – – –

Neomezené volání 
a SMS do všech sítí  

+ Neomezená mobilní 
data s rychlostí 2 Mb/s 

5× ZRYCHLENÍ  
NA MAXIMUM

Neomezené volání  
a SMS do všech sítí  

+ Neomezená mobilní 
data s rychlostí 10 Mb/s

5× ZRYCHLENÍ  
NA MAXIMUM

Neomezené volání 
a SMS do všech sítí + 

Neomezená mobilní data 
s neomezenou rychlostí 

+ 1 000 minut volání  
do zahraničí (region 1)

Zaměstnanecký program ještě nevyužíváte?  
Na vodafone.cz/univerzitakarlova zadejte své zaměstnanecké ID,  
vyplňte objednávku a odešlete ji. 

Vodafone vám do 4 pracovních dnů zavolá, aby objednávku ověřil a zpracoval.

Již využíváte Zaměstnanecký program a chcete změnu tarifu? 
Navštivte stránku www.tam.je/zamezmena a vyberte si tarif bez nutnosti 
kontaktovat zákaznickou linku. Změnu vám potvrdíme SMS zprávou.

DOPORUČENÍ 
Změnu tarifu doporučujeme provést vždy 2 dny před vaším zúčtovacím obdobím, 
a to proto, aby původní i nově zadaný tarif byly optimálně proúčtovány.

Ke službě je možné zakoupit datové 
zařízení za standardní cenu nebo formou 

splátkového prodeje bez navýšení.

Připojení bez kabelu  
Naplno – 60 GB

20 Mb/s

435 Kč  
měsíčně

Internet do tabletu a notebooku je možné pořídit pouze  
na samostatnou SIM kartu.

Internet do tabletu  
a notebooku

1,5 GB

157 Kč  
měsíčně

4 GB

255 Kč  
měsíčně

10 GB

381 Kč  
měsíčně

20 GB

545 Kč  
měsíčně

40 GB

708 Kč  
měsíčně

Pevný internet – Kabelové připojení
250 Mb/s

469 Kč  
měsíčně

500 Mb/s

569 Kč  
měsíčně

1 000 Mb/s

699 Kč  
měsíčně

Pronájem Wi-Fi modemu v ceně internetu. Internet na doma využívá technologie ADSL, VDSL,  
optické nebo kabelové připojení. Vždy závisí na dostupnosti dané služby v lokalitě instalace.

Vodafone Zaměstnanecké tarify pro vás i vaše blízké. 
Více informací na vodafone.cz/zameprogram

Nenechte si to pro sebe


