
Přesvědčte se, jak je nabídka 
Mobilu od čeZ Průhledná, 
jednoduchá a fér 
chceme, aby vás volání nikdy nestálo zbytečně 
moc peněz. s námi budete platit jenom za ty 
služby, které skutečně využijete, a navíc máme 
ceny, které jsou opravdu výhodné.

Žádné závazky  
ani zbytečné paušály
Náš základní tarif „Platím, jak volám“ je fér. S námi nemusíte platit 
žádné povinné poplatky, ani se nezavazujete k žádné minimální 
útratě. Vybrat si můžete i balíčky s volnými minutami „Volám občas“ 
nebo „Volám rád“, se kterými si cenu volání ještě snížíte. A v síti 
ČEZ dokonce voláte zcela zdarma. Máme pro Vás i různé datové 
balíčky, abyste se svým mobilem mohli surfovat na internetu tak,  
jak jste zvyklí.

výjimečné výhody  
pro naše zákazníky
Za to, že od nás máte elektřinu nebo plyn, posíláte SMS v síti ČEZ 
zadarmo. Tuto výhodu můžete aktivovat až třem Vašim přátelům, 
kteří mají, stejně jako Vy, Mobil od ČEZ. Všichni tak posíláte zprávy  
v celé síti ČEZ zadarmo.

nejprůhlednější 
volání

jSme S vámi. Skupina čez



Všechny ceny jsou uváděny včetně 21% DPH.

ChCete mít Své výdaje  
pod kontrolou?
Možná teď u svého operátora platíte zbytečné paušály a služby,  
které ani nevyužijete. Zavolejte nám nebo navštivte naše kontaktní 
místo. Rádi Vám spočítáme, kolik můžete ušetřit. 
Také si můžete zdarma nastavit službu Infolimit, se kterou budete 
mít svoji útratu pod kontrolou. Určíte si částku, kterou nechcete  
překročit, a pokud se budete k limitu blížit, pošleme Vám SMS zprávu.

kontaktujte náS
Zákaznická linka Skupiny ČEZ 840 840 840 
Hlasová samoobsluha *84 (zdarma)
Internetová samoobsluha www.cez.cz
Zákaznická centra Skupiny ČEZ a obchodní partneři 
(seznam najdete na www.cez.cz)

Platím,  
jak volám

volám  
občas

volám  
rád

Měsíční poplatek neplatíte 200 Kč 340 Kč

Počet volných minut
(cena volné minuty)

0 min 100 min
(2 Kč)

200 min
(1,70 Kč)

Volání mimo síť ČEZ
po provolání volných minut

2,20 
Kč/min

2,20 
Kč/min

2,20 
Kč/min

Volání v síti ČEZ 2,20 
Kč/min zdarma zdarma

SMS 1,20 Kč 1,20 Kč 1,20 Kč

SMS v síti ČEZ
pro zákazníky s elektřinou  
nebo plynem od ČEZ

zdarma zdarma zdarma

jak S námi můŽete volat?

dnes  
online

často  
online

Žiju 
online

Cena 20 Kč 200 Kč 300 Kč

Objem přenesených dat 50 MB 300 MB 1 GB

Platnost od aktivace 24 hodin 1 měsíc 1 měsíc

SurFujete rádi na internetu?

www.cez.cz


