Vzdělávání
zasluhuje
uznání

My vás chceme ocenit našimi
zvýhodněnými službami

Budoucnost je úžasná.

Ready?
Využijte chytré výhody Vodafone Zaměstnaneckého programu
pro Univerzitu Karlovu
Volání a SMS

Proč si Zaměstnanecký program pořídit?
Volání a SMS
v síti
Neomezené volání
a SMS v síti Vodafonu
+ 250 MB

Nad rámec tarifu

Volání a SMS
v síti +

Volání a SMS
do všech sítí

Neomezené volání
a SMS v síti Vodafonu
+ 100 minut
do ostatních sítí
+ 500 MB

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

1,19 Kč/min.
1,51 Kč/SMS

1,19 Kč/min.
1,51 Kč/SMS

–

96 Kč

249 Kč

480 Kč / 599 Kč /
799 Kč

Cena za měsíc

Účtování po vteřinách již od začátku hovoru.

• Volání, SMS a data za ceny, jaké standardně nezískáte.
• Neomezené volání v síti na měsíc za méně než 100 Kč.
• Nabídku získáte nejen pro sebe, ale i rodinu a známé.

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

Jak si program objednáte?
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.

Připojení pro tablet a notebook
Cena za měsíc

4 GB

10 GB

260 Kč

500 Kč

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

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

Připojení na doma
ADSL 8 Mbps/VDSL 20 Mbps
Cena za měsíc

VDSL 40 Mbps

400 Kč

533 Kč

Připojení na doma je bez závazku.

Připojení bez kabelu
4G/LTE
Cena za měsíc

349 Kč

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

Zaměstnanecký program
vám přináší Vodafone
ve spolupráci
s Univerzitou Karlovou

