
Ready?

Zaměstnanecký program si vaši 
blízcí mohou užívat spolu s vámi.

Budoucnost je úžasná.

Kvůli výhodám si vás 
budou předcházet

Zaměstnanecký program pro Masarykovu univerzitu

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

Volání a SMS

 Volání a SMS  
v síti

Volání a SMS  
v síti +

Volání a SMS  
do všech sítí

Neomezené volání 
a SMS v síti Vodafonu 
+ 50 minut do ostat-
ních sítí + 500 MB

Neomezené volání a 
SMS v síti Vodafonu  
+ 100 minut do ostat-
ních sítí + 500 MB

Neomezené volání  
a SMS do všech sítí
+ 2,5 GB / 4 GB

Nad rámec tarifu 1,99 Kč/min.
1,51 Kč/SMS

1,19 Kč/min.
1,51 Kč/SMS

–

Cena za měsíc 80 Kč 219 Kč 425 Kč / 529 Kč

Minimální 
měsíční plnění

50 Kč již zahrnuto  
v ceně balíčku

50 Kč již zahrnuto  
v ceně balíčku

349 Kč / 490 Kč již 
zahrnuto v ceně balíčku

 4 GB 10 GB

Cena za měsíc 260 Kč 500 Kč

 20 Mbps 50 Mbps 100 Mbps

Cena za měsíc 399 Kč 499 Kč 599 Kč

 4G/LTE

Cena za měsíc 397 Kč

 4G/LTE

Cena za měsíc 399 Kč

Internet do tabletu a notebooku

Internet na doma

Pevný internet

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

Službu je možné pořídit v kombinaci s modemem na splátky.

Internet na doma  využívá technologie ADSL, VDSL, nebo optické připojení.  
Vždy závisí na dostupnosti dané služby v lokalitě instalace. 

Ke službě je možné zakoupit  datové zařízení za standardní cenu nebo  formou 
splátkového prodeje bez navýšení.

Připojení bez kabelu Naplno – 60 GB

Zaměstnanecký program vám přináší Vodafone  
ve spolupráci s Masarykovou univerzitou

Zvětšení datového balíčku – 1 GB dat za 99 Kč, mimo tarif s 2,5 GB.

Co je dobré dále vědět?
Nabídka není standardně poskytována, proto není možné řešit 
požadavky s ní spojené v prodejnách Vodafonu. 

S balíčky Vodafone Pass už data  
počítat nemusíte.

Více na vodafone.cz/pass

Jak si program objednáte?

Na vodafone.cz/muni zadejte své univerzitní číslo (UČO), 
vyplňte všechny údaje a objednávku odešlete.

Po obdržení objednávky vám do 4 pracovních dnů zavoláme 
pro její ověření.

Pro více informací kontaktujte bezplatnou linku 
800 777 791 v pracovní dny od 8 do 18 hodin.  
Nebo se podívejte na vodafone.cz/zameprogram.

SOCIAL 
PASS

VIDEO 
PASS

199 Kč
měsíčně

MUSIC 
PASS

CHAT 
PASS

99 Kč
měsíčně

99 Kč
měsíčně

99 Kč
měsíčně


