
 

 

UŠETŘETE S NÁMI TISÍCE ROČNĚ..! 
Smlouvy s operátorem Vodafone jsou již dojednané  a Vedení 
Odborové rady ve středu 2.10. vyjádřilo se smlouvou souhlas. Odteď 
se mohou naši členové hlásit, o jaký druh tarifu mají zájem. Oproti 

plánu (od ledna) se snažíme spustit nové tarify ještě letos (listopad..?). 

Ceny tarif ů jsou maximáln ě výhodné , jedinec je 
nikdy takové nem ůže dosáhnout  a např. 

neomezená data + free na SMS a free na volání, vám 
ušetří více než 5.000,- korun ročně...  

Připočtete-li si k tomu vánoční bonus v hotovosti cca 
2.000,-Kč a dárek, zajištěného právníka zdarma při 

pracovně-prac. záležitosti a se slevou pro osobní záležitosti, slevy na 
zájezdy, různé akce a třeba i losování z osudí všech platících 

členů o zájezdy k moři či na domácí rekreaci… vyplatí 
se Vám být našim členem !  Přihláška je na: www.odborovarada.cz  

V rámci nové služby na mobilní volání a data Vám nyní Nabízíme:  (ceny vč.DPH) 

a) laciný tarif  – má v sobě VPN (tj. neomezené volání a SMS ve 
vlastní síti- např. skupina či v rodině) a 20 min kamkoli za 25,-Kč.  

b) laciný tarif s SMS  – VPN +20 min volání +50 SMS kamkoli za 
50,-Kč 

c) FREE tj . neomezené volání a neomezené SMS + 2+2 Gb (druhých 

2Gb dat potvrzujeme vždy po vyčerpání základních) dat za 309,-Kč 

d) NEOMEZENÁ DATA + NEOMEZENÉ VOLÁNÍ + 

NEOMEZENÉ SMS - prostě úplný free za neuvěřitelných -----

495,-Kč----- (na stojí trhu hodně přes tisíc) 
 

e) pouze datová simka : 
Mobilní p řipojení 1,5 GB 199,50 K č  /  5 GB 284,50 Kč  / 10 GB 499,50 Kč 

 



Podmínky pro možnost využívání levných mobilních sl užeb: 

Tarif a) či b) mohou soub ěžně využívat i rodinní p říslušníci 
našich členů (náš člen + XY čísel = jedna faktura). 

Tarify free budou poskytovány výhradn ě našim členům 
(i rodinný příslušník ale může být členem - přečtěte si 
Stanovy OR na www.odborovarada.cz , u indiv. členů je hrazen 

členský příspěvek ve výši min. 160,-Kč/měs. nebo dokladované 1% čistého). 

Odpovědnost za platby bude mít i nadále výhradně náš člen 
(nás pak nezajímá, že jeho děti moc žvaní, že mu babička 
nedala peníze či že jeho děti nechtěně  stahují data jak o 
závod... Tarify ale budou mít samozřejmě nastaven tzv. 
flexistrop – proti vysokým platbám-  tak jako je to nyní). 

Nyní - v prvé řadě - přednostn ě odbavíme naše stávající 
členy v systému , kteří laciné tarify již využívají , poté 
nabereme další naše členy - zájemce- ať už s vlastním 
číslem (převede si jej odjinud), nebo s číslem novým (přidělíme). 

Smlouva bude moci být (na rozdíl od minulých) částečně 
flexibilní, a budeme mít tak možnost do systému zařadit 
nové lidi i v průběhu trvání smlouvy- a to za stejné ceny jako 
na začátku smlouvy. To zatím nebylo a kdo to nestihl měl 
smůlu. 

Nové tarify k sou časným číslům musíme nyní p řiřadit 
do t ří týdn ů maximálně (obepíšu vás...), poté potvrdí 
smlouvu právní oddělení a půjde-li to dobře, od listopadu 
začneme využívat tarify ještě lacinější než máme nyní.... 
Postupně budeme přiřazovat i nové lidi, až do vyčerpání 
limitu přidělených simkaret (číslo neuvedu- je to součást 
neveřejné smlouvy) nicméně máte-li zájem a nejste dosud 
v systému laciných tarif ů- pak neváhejte dlouho . -JZ- 



 

 

Dohoda o zprostředkování telefonního tarifu či služeb. 

Pan(-í)……… ……………………………………………….…………… 

Datum narození:……… ………..  č.OP:______________________ 

Bytem:…… _ _____________________________……       PSČ.. ……… 

(dále jako zájemce), dává plnou moc prezidentu Odborové rady, p. Jiřímu 

Zabloudilovi dr.h.c., k zajištění požadovaného tarifu:   

zvýhodněné volání  tarif : _________________________                     

 

za _____,-Kč s převodem na  tlf. číslo :+420 ______________ v případě 

přidělení nového čísla pole nevyplňujte. Pro každé číslo je nutné vyplnit formulář zvlášť. 

Zájemce se zavazuje po dobu využívání zvýhodněných služeb operátora 

být členem Odborové organizace sdružené v Odborové radě a dodržovat 

splatnost fakturovaných plateb.  Zájemce se výslovně zavazuje včas a 

v plné výši platit fakturované mobilní služby s vědomým exekučního 

dopadu při neplnění. V případě dluhu na fakturách zájemce souhlasí se 

smluvním úrokem 10% měsíčně z dlužné nezaplacené částky a je si 

vědom(-a), že organizace je oprávněna podat žalobu na dlužnou částku, 

včetně nákladů na řízení a sjednané výše úroku z dlužné částky a ukončit 

mu poskytovanou službu.  Smlouvu před ukončením platnosti lze ukončit 

pouze při oboustranném souhlasu. Smlouva je dvouletá ode dne podpisu. 

Měsíční platba bude prováděna převodem z účtu na účet či vkladem na 

účet Odborové rady (při dohodě hotovostí), nejpozději k poslednímu dni 

daného měsíce a s řádně vyplněným variabilním symbolem. 

Datum: ____________2019______        

        

Souhlasím s dohodou - podpis zájemce____________________ 


