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Ceník tarifů
služeb GSM
Mobilní tarify

platnost od 15. 2. 2017

Levná SIM

Levná SIM a DATA

Měsíční paušál (dotovaná cena)

198 Kč

348 Kč

Měsíční paušál (základní cena)

298 Kč

448 Kč

Počet volných minut (pevné + mobilní sítě v ČR)

100 min

100 min

-

300 MB

Volání do pevných a mobilních sítí v ČR (cena za minutu)

1,50 Kč

1,50 Kč

Cena SMS do všech sítí v ČR

1,50 Kč

1,50 Kč

Cena MMS do všech sítí v ČR

4 Kč

4 Kč

Internet v mobilu (datový limit FUP)

Volné minuty lze využít na volání do neveřejných sítí s předvolbou 95, 972, 973, 974 a volání na služby VoIP. Volné minuty nelze využít na volání na barevné,
informační, asistenční a další linky uvedené v sekci Speciální linky. Volné SMS nelze využít na čísla se zvláštním účtováním (Premium SMS, DMS, SMS info).
Od 30. 4. 2016 lze využít volné jednotky v roamingové zóně 1.

Doplňkové služby: Mobilní tarify
Balíček: Data 150 (datový limit 150 MB)

99 Kč / měsíc

Balíček: Data 300 (datový limit 300 MB)

150 Kč / měsíc

Balíček: Data 500 (datový limit 500 MB)

250 Kč / měsíc

Maximální rychlost internetu je až 42 Mb/s (download) / 5,76 Mb/s (upload).
Po dosažení datového limitu se rychlost Internetu v mobilu sníží na 64 kb/s (download) / 32 kb/s (upload).
Hovory jsou účtovány po minutách.
Pro jednotlivé tarify platí limit čerpání zpoplatněných služeb nad rámec měsíčního paušálu, především volání a SMS, volání a SMS do zahraničí, prémiové služby,
speciální linky, zahraniční roaming a další. Volací limity: Levná SIM (750 Kč), Levná SIM a DATA (750 Kč). Jedná se o limit čerpání zpoplatněných služeb, které
nejsou zahrnuty v paušální platbě, především volání a SMS, volání do zahraničí, zahraniční roaming, volání na speciální linky. Po dosažení limitu jsou tyto služby
zablokovány do konce zúčtovacího období případně do navýšení limitu složením Vratné kauce pro navýšení Limitu služeb v průběhu zúčtovacího období. Služby
nejsou odblokovány v případě, že má Učastník na účtu splatný dluh. Limity služeb jsou uvedeny bez DPH. U Účastníků, kteří uzavřeli Smlouvu před nabytím platnosti
verze ceníku, platí dosavadní Limity služeb s výjimkou Účastníků, u nichž Poskytovatel eviduje splatné a neuhrazené závazky, pro které platí výše uvedené Limity
služeb.

Ostatní ceny se řídí Všeobecným ceníkem služeb GSM.
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.
Nordic Telecom s.r.o.
Českomoravská 2408/1a
190 00 Praha 9 – Libeň
IČ: 04001281

www.nordictelecom.cz

