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Ceník speciální nabídky  
služeb elektronických komunikací  
společnosti ČEZ Prodej, a.s.,  
pod značkou MOBIL OD ČEZ
účinnost od 4. 7. 2017

OBECNÁ ČÁST 

Toto je ceník Speciální nabídky služeb společnosti ČEZ Prodej, a.s., IČ 27232433, se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22581 (dále jen „Ceník“). Ceník speciální nabídky, společně 
s Ceníkem služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, a.s., pod značkou MOBIL OD ČEZ a se Všeobecnými podmínkami, 
je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, a.s., pod značkou MOBIL OD ČEZ.  
Ceny jsou uvedeny v Kč, a pokud není uvedeno jinak, zahrnují DPH v příslušné výši. Definice v Ceníku užitých termínů (pojmy popsané  
s velkým počátečním písmenem) jsou obsaženy ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti 
ČEZ Prodej, a.s.

AKTUÁLNÍ NABÍDKY

SPECIÁLNÍ NABÍDKA X 

Zákazníkům, kteří v době od 1. 2. 2016 do 30. 4. 2017 uzavřeli smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací a současně využili 
tuto Speciální nabídku, garantujeme od 1. 5. 2017 prodloužení doby trvání této nabídky z doby 24 měsíců, resp. 24 celých zúčtovacích období, 
na dobu neurčitou, ostatní podmínky Speciální nabídky se nemění. 

Balíček Někdy online  

Měsíční poplatek 100 Kč  70 Kč (sleva 30 %)
Datový limit 100 MB
Platnost 1 Zúčtovací období s automatickou obnovou
Reset 100 Kč

Zvýhodněná cena je platná v kombinaci s balíčkem Volám málo. 

 
Balíček Často online 

Měsíční poplatek 200 Kč  140 Kč (sleva 30 %)
Datový limit 300 MB
Platnost 1 Zúčtovací období s automatickou obnovou
Reset 100 Kč

Zvýhodněná cena je platná v kombinaci s balíčkem Volám málo. 

Balíček Žiju online 

Měsíční poplatek 300 Kč  210 Kč (sleva 30 %)
Datový limit 1000 MB
Platnost 1 Zúčtovací období s automatickou obnovou
Reset 200 Kč

Zvýhodněná cena je platná v kombinaci s balíčkem Volám málo. 

Balíček Někdy online 

Měsíční poplatek 100 Kč  40 Kč (sleva 60 %)
Datový limit 100 MB
Platnost 1 Zúčtovací období s automatickou obnovou
Reset 100 Kč

Zvýhodněná cena je platná v kombinaci s balíčkem Volám občas, 
Volám rád a Volám nonstop.

 
Balíček Často online 

Měsíční poplatek 200 Kč  80 Kč (sleva 60 %)
Datový limit 300 MB
Platnost 1 Zúčtovací období s automatickou obnovou
Reset 100 Kč

Zvýhodněná cena je platná v kombinaci s balíčkem Volám občas, 
Volám rád a Volám nonstop.

Balíček Žiju online 

Měsíční poplatek 300 Kč  150 Kč (sleva 50 %)
Datový limit 1000 MB
Platnost 1 Zúčtovací období s automatickou obnovou
Reset 200 Kč

Zvýhodněná cena je platná v kombinaci s balíčkem Volám občas, 
Volám rád a Volám nonstop.

Speciální nabídka X je platná pro všechny nové i stávající Zákazníky, kteří si výše uvedené balíčky aktivují v době trvání této Speciální nabídky X. 
Podmínkou pro nové zákazníky je současné objednání balíčků dle kombinací, uvedených pod jednotlivými tabulkami zvýhodněných cen. 
Zvýhodněné ceny této Speciální nabídky X pro uvedené  balíčky jsou Zákazníkovi účtovány ode dne aktivace Speciální nabídky X na neurčito; 
pokud Zákazník zruší balíček Volám málo, Volám občas, Volám rád nebo Volám nonstop, bude účtování zvýhodněných cen této Speciální 
nabídky X ukončeno již ke dni zrušení uvedeného balíčku a ceny balíčků Internetu zahrnutých do Speciální nabídky X budou dále účtovány 
dle platného Ceníku služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, a.s., pod značkou MOBIL OD ČEZ. Balíčky Internetu Někdy 
online, Často online a Žiju online je možné v průběhu období, kdy jsou účtovány zvýhodněné ceny této Speciální nabídky X, vzájemně měnit 
s tím, že výše konkrétní poskytnuté slevy bude zohledněna vzhledem ke zvolenému balíčku volání. Speciální nabídku X je možné pro jedno 
telefonní číslo využít jen jednou v období platnosti akce. Ostatní služby nezahrnuté ve Speciální nabídce X jsou Zákazníkovi účtovány dle platného 
Ceníku služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, a.s., pod značkou MOBIL OD ČEZ. Stávajícím zákazníkům bude sleva na 
balíčku internetu poskytnuta vždy až od prvního dne následujícího celého zúčtovacího období, a to shodně na neurčito. Speciální nabídku je 
možné pro jedno telefonní číslo využít jen jednou v období platnosti akce. Ostatní služby nezahrnuté ve Speciální nabídce X jsou Zákazníkovi 
účtovány dle platného Ceníku služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, a.s., pod značkou MOBIL OD ČEZ.
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SPECIÁLNÍ NABÍDKA X1 

Balíček Volám málo 

Měsíční poplatek 100 Kč  85 Kč (sleva 15 %)
Počet volných minut do všech sítí v rámci ČR 50
Volání do všech sítí (po provolání volných minut) 2,20 Kč/min.
SMS do všech sítí 1,20 Kč
Volání v síti ČEZ 2,20 Kč/min.
Platnost 1 Zúčtovací období s automatickou obnovou

Balíček Volám rád 

Měsíční poplatek 300 Kč  240 Kč (sleva 20 %)
Počet volných minut do všech sítí v rámci ČR 200
Volání do všech sítí (po provolání volných minut) 2,20 Kč/min.
SMS do všech sítí 1,20 Kč
Volání v síti ČEZ 0 Kč/min.
Platnost 1 Zúčtovací období s automatickou obnovou

Balíček Volám občas 

Měsíční poplatek 200 Kč  170 Kč (sleva 15 %)
Počet volných minut do všech sítí v rámci ČR 100
Volání do všech sítí (po provolání volných minut) 2,20 Kč/min.
SMS do všech sítí 1,20 Kč
Volání v síti ČEZ 0 Kč/min.
Platnost 1 Zúčtovací období s automatickou obnovou

Balíček Volám nonstop 

Měsíční poplatek 550 Kč  495 Kč (sleva 10 %)
Počet volných minut do všech sítí v rámci ČR neomezeně
Volání do všech sítí (po provolání volných minut) 0 Kč/min.
SMS do všech sítí 1,20 Kč
Volání v síti ČEZ 0 Kč/min
Platnost 1 Zúčtovací období s automatickou obnovou

Speciální nabídka X1 je platná pro všechny nové Zákazníky, kteří si výše uvedené balíčky objednají a aktivují v době trvání této Speciální  
nabídky X1, a to online (na internetových stránkách Skupiny ČEZ www.cez.cz a v internetové samoobsluze ČEZ ON-LINE). Zvýhodněná cena 
balíčků dle této Speciální nabídky X1 je Zákazníkovi účtována ode dne aktivace Speciální nabídky X1 do konce šesti následujících celých 
zúčtovacích období. Pokud Zákazník během tohoto období zruší nebo změní balíček volání, bude účtování zvýhodněných cen této Speciální 
nabídky X1 ukončeno ke dni provedení jednoho z těchto kroků. Ceny balíčků volání zahrnutých do Speciální nabídky X1 budou dále účtovány 
dle platného Ceníku služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, a.s., pod značkou MOBIL OD ČEZ. Speciální nabídku X1 
je možné pro jedno telefonní číslo využít jen jednou v období platnosti akce. Ostatní služby nezahrnuté ve Speciální nabídce X1 jsou Zákaz- 
níkovi účtovány dle platného Ceníku služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, a.s., pod značkou MOBIL OD ČEZ. 

SPECIÁLNÍ NABÍDKA X2 (v době platnosti prezentovaná jako Speciální nabídka A)

Zákazníkům, kteří v době od 1. 4. 2015 do 31. 1. 2016 uzavřeli smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací a současně využili 
tuto Speciální nabídku, garantujeme od 1. 4. 2017 prodloužení doby trvání této nabídky z doby 24 měsíců, resp. 24 celých zúčtovacích období, 
na dobu neurčitou, ostatní podmínky Speciální nabídky se nemění. Tito zákazníci mohou změnit tuto speciální nabídku, kterou využívají,  
na jinou aktuálně platnou Speciální nabídku služeb MOBIL OD ČEZ.

Balíček Často online 

Měsíční poplatek 200 Kč  84 Kč (sleva 58 %)
Datový limit 300 MB
Platnost 1 Zúčtovací období s automatickou obnovou
Reset 100 Kč

Balíček Žiju online 

Měsíční poplatek 300 Kč  144 Kč (sleva 52 %)
Datový limit 1000 MB
Platnost 1 Zúčtovací období s automatickou obnovou
Reset 200 Kč

Podmínky Speciální nabídky: 
Speciální nabídka X2 je platná pro všechny nové Zákazníky, kteří si výše uvedené balíčky aktivují v době trvání této Speciální nabídky X2.  
Podmínkou této aktivace je současné objednání balíčku volání Volám občas, Volám rád nebo Volám nonstop. Zvýhodněné ceny této  
Speciální nabídky X2 pro uvedené balíčky jsou Zákazníkovi účtovány ode dne aktivace Speciální nabídky X2 do konce 24 následujících  
celých zúčtovacích období; pokud Zákazník zruší balíček volání Volám občas, Volám rád nebo Volám nonstop, nebo jej změní na balíček 
Volám málo, bude účtování zvýhodněných cen této Speciální nabídky X2 ukončeno již ke dni zrušení balíčku Volám občas, Volám rád nebo 
Volám nonstop a ceny balíčků Internetu zahrnutých do Speciální nabídky X2 budou dále účtovány dle platného Ceníku služeb elektronických 
komunikací společnosti ČEZ Prodej, a.s., pod značkou MOBIL OD ČEZ. Balíčky Internetu Často online a Žiju online je možné v průběhu  
období, kdy jsou účtovány zvýhodněné ceny této Speciální nabídky X2, vzájemně měnit. Speciální nabídku X2 je možné pro jedno telefonní  
číslo využít jen jednou v období platnosti akce. Ostatní služby nezahrnuté ve Speciální nabídce X2 jsou Zákazníkovi účtovány dle platného 
Ceníku služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, a.s., pod značkou MOBIL OD ČEZ.
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SPECIÁLNÍ NABÍDKA X3 (Chci výhodnější tarif 2017) 

Speciální nabídka X3 se vztahuje na Zákazníky, kteří v době od 4. 7. 2017 do 28. 1. 2018 (doba platnosti akce) uzavřou se společností 
ČEZ Prodej, a.s., na základě registrace v akci „Chci výhodnější tarif 2017“ pořádané organizací dTest, o.p.s., smlouvu o poskytování  
služeb elektronických komunikací a současně si aktivují SIM kartu. Ceny dle Speciální nabídky X3 budou účtovány od data aktivace  
SIM karty po dobu 12 měsíců, resp. 12 celých zúčtovacích období.

TARIF A bez dat (100 minut, 50 SMS)  

Měsíční poplatek 73,50 Kč
Datový limit 0 MB
Platnost 12 Zúčtovacích období

Cena tarifu A bez dat ve výši 73,50 Kč se skládá z: 
- balíčku Volám občas se slevou 73 % (54 Kč) 
- balíčku Píšu málo se slevou 61 % (19,50 Kč) 

TARIF A s daty – 50 MB (100 minut, 50 SMS, 50 MB)

Měsíční poplatek 95,50 Kč
Datový limit 50 MB (+ možnost dokoupit 250 MB za 58 Kč)
Platnost 12 Zúčtovacích období

Cena tarifu A 50 MB ve výši 95,50 Kč se skládá z: 
- balíčku Volám občas se slevou 73 % (54 Kč) 
- balíčku Píšu málo se slevou 61 % (19,50 Kč) 
- balíčku Často online se slevou 89 % (22 Kč)

TARIF B bez dat (500 minut, 250 SMS)  

Měsíční poplatek 304 Kč
Datový limit 0 MB
Platnost 12 Zúčtovacích období

Cena tarifu B bez dat ve výši 304 Kč se skládá z: 
- balíčku Volám nonstop se slevou 62 % (209 Kč) 
- balíčku Píšu rád se slevou 70 % (95 Kč ) + 50 SMS navíc 

TARIF B s daty – 250 MB (500 minut, 250 SMS, 250 MB)

Měsíční poplatek 364 Kč
Datový limit 250 MB (+ možnost dokoupit 500 MB za 93 Kč)
Platnost 12 Zúčtovacích období

Cena tarifu B 250 MB ve výši 364 Kč se skládá z: 
- balíčku Volám nonstop se slevou 62 % (209 Kč) 
- balíčku Píšu rád se slevou 70 % (95 Kč) + 50 SMS navíc 
- balíčku Žiju online se slevou 80 % (60 Kč)

Společnost ČEZ Prodej, a.s., si vyhrazuje právo na úpravu názvů tarifů, resp. balíčků.

Doplňkové balíčky internetu1)

Balíček Někdy online 

Měsíční poplatek 100 Kč  40 Kč (sleva 60 %)
Datový limit 100 MB
Platnost 1 Zúčtovací období s automatickou obnovou
Reset 100 Kč

Zvýhodněná cena je platná v kombinaci s TARIFEM A nebo B.

Balíček Žiju online 

Měsíční poplatek 300 Kč  165 Kč (sleva 45 %)
Datový limit 1000 MB
Platnost 1 Zúčtovací období s automatickou obnovou
Reset 200 Kč

Zvýhodněná cena je platná v kombinaci s TARIFEM A nebo B.

Balíček Často online 

Měsíční poplatek 200 Kč  100 Kč (sleva 50 %)
Datový limit 300 MB
Platnost 1 Zúčtovací období s automatickou obnovou
Reset 100 Kč

Zvýhodněná cena je platná v kombinaci s TARIFEM A nebo B.

Speciální nabídka X3 (Chci výhodnější tarif 2017) je platná pro všechny nové i stávající Zákazníky, kteří si výše uvedené tarify, a případně 
doplňkové balíčky, aktivují v době trvání této Speciální nabídky X3 (Chci výhodnější tarif 2017). Podmínkou Speciální nabídky X3 (Chci vý-
hodnější tarif 2017) je současné objednání balíčků specifikovaných u jednotlivých tarifů. Doplňkové balíčky internetu jsou volitelné. Zvýhod-
něné ceny této Speciální nabídky X3 (Chci výhodnější tarif 2017) pro uvedené balíčky jsou Zákazníkovi účtovány ode dne aktivace Speciální 
nabídky X3 (Chci výhodnější tarif 2017) po dobu 12 měsíců, resp. 12 celých zúčtovacích období. Pokud Zákazník zruší Tarif A nebo Tarif B, 
jak s daty, tak bez dat, bude účtování zvýhodněných cen této Speciální nabídky X3 (Chci výhodnější tarif 2017) ukončeno již ke dni zrušení 
uvedeného tarifu a ceny případných doplňkových balíčků Internetu zahrnutých do Speciální nabídky X3 (Chci výhodnější tarif 2017) budou 
dále účtovány dle platného Ceníku služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, a.s., pod značkou MOBIL OD ČEZ. Doplňkové 
balíčky Internetu Někdy online, Často online a Žiju online je možné v průběhu období, kdy jsou účtovány zvýhodněné ceny této Speciální 
nabídky X3 (Chci výhodnější tarif 2017), vzájemně měnit, ceny za doplňkové balíčky Internetu pak budou účtovány poměrně podle doby vyu-
žívání. Speciální nabídku X3 (Chci výhodnější tarif 2017) je možné pro jedno telefonní číslo využít jen jednou v období platnosti akce. Ostatní 
služby nezahrnuté ve Speciální nabídce X3 (Chci výhodnější tarif 2017) jsou Zákazníkovi účtovány dle platného Ceníku služeb elektronic-
kých komunikací společnosti ČEZ Prodej, a.s., pod značkou MOBIL OD ČEZ. Stávajícím Zákazníkům bude zvýhodněná cena doplňkového 
balíčku Internetu účtována vždy až od prvního dne následujícího celého zúčtovacího období, a to shodně na dobu 12 měsíců, resp. 12 celých 
zúčtovacích období, tj. do začátku prvního celého zúčtovacího období po objednávce doplňkového balíčku Internetu budou účtovány ceny 
dle platného Ceníku služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, a.s., pod značkou MOBIL OD ČEZ.

1) Balíčky budou aktivovány na základě objednávky Zákazníka.


