
Tarify jsou poskytovány výhradně našim členům (výjimka rodinný tarif). Je zakázáno je dále přenášet na nečleny. 

 

 

UŠETŘETE S NÁMI TISÍCE ROČNĚ..! 
Smlouvy s operátorem Vodafone jsou dojednané a Vedení Odborové rady vyjádřilo se 
smlouvou souhlas. Naši členové se mohou hlásit, o jaký druh tarifu mají zájem.  

Ceny tarifů jsou maximálně výhodné, jedinec je 
nikdy takové nemůže 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  

 Nabízíme našim členům:           ! MMS, barevné linky, SMSjízdné atp = platba ! 

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 28,-Kč.  

b) laciný tarif s SMS – VPN +20 min volání +50 SMS kamkoli za 56,-Kč 

c) FREE tj. neomezené volání a neomezené SMS + 5 Gb dat  za 320,-Kč 

d) NEOMEZENÁ DATA + NEOMEZENÉ VOLÁNÍ + 

NEOMEZENÉ SMS - prostě úplný free za slušných  500,-Kč  (na 

trhu – zvláště po zdražení- stojí hodně přes tisíc) 
 

 

e) 1,5Gb pouze datová simka- 210,-Kč, poptáme pro vás když tak 
i jiné varianty na méně než 1,5Gb za pár desetikorun... 

+TV v mobilu-jen pro neomezená data (a pomocí technických zařízení-přes USB+HDM port lze poté promítat 

i ve vaší TV jako zrcadlový obraz mobilu) v základním balíčku cca 16programů za 70,-Kč 

Pozor v cizině můžou mít data omezení Gb a hovory či SMS mívají poplatek! 



Tarify jsou poskytovány výhradně našim členům (výjimka rodinný tarif). Je zakázáno je dále přenášet na nečleny. 

Podmínky pro možnost využívání levných mobilních služeb: 

Tarif a) či b) mohou se souhlasem Vedení OR, souběžně 
využívat i rodinní příslušníci našich členů (náš člen + XY 
čísel = jedna faktura).  Při nedostatku volných pozic se ale již 
dále neposkytují.  Tarify free budou poskytovány 
výhradně našim členům platícím min 200,-Kč měs. či srážkou 

ze mzdy (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. 200,-Kč/měs. nebo dokladované 1% čistého). 

Odpovědnost za platby má 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- (2.000 na free. 500 laciný tarif) i tak ale pozor na placené služby. 

Výhodný tarif se poskytuje do vyčerpání volných pozic. Máme nyní celkem 104 

čísel. Je-li pozice volná, lze tarif členovi přidělit, ať už s vlastním 
číslem (převede si jej odjinud), nebo číslem novým (přidělíme). Ze 
smlouvy Vodafone nutno přejít nejprve na dobíjecí tarif- nejde 
převést číslo rovnou. Z O2 a T-mobilu chtějte přenašecí kód. 

Smlouva je částečně flexibilní, a lze tak možnost do systému zařadit nové 
lidi i v průběhu trvání smlouvy- a to za stejné ceny jako na začátku 
smlouvy. To v minulosti nebylo a kdo to nestihl měl smůlu. Je možné i 
někoho vyřadit. 

Podmínkou této slevy na telefonní služby a této smlouvy 
je krom členství i platební kázeň – tj. platba včas – tj. do 

konce daného měsíce, po zaslání fakturace za dané číslo 
na vámi uvedený e-mail. Pokud nezaplatíte včas, jsme 
oprávněni blokovat tlf číslo až do zaplacení, udělit smluvní 
pokutu a při opakování odebrat vaše číslo a přidělit ho jinému 
žadateli či jej nechat zrušit. Dluh, včetně příslušenství za 
advokáta, pak vymáháme soudně - exekučně.    Nedělejte to…!  



Tarify jsou poskytovány výhradně našim členům (výjimka rodinný tarif). Je zakázáno je dále přenášet na nečleny. 

 

Dohoda o zprostředkování telefonního tarifu či služeb. 

Pan(-í)……… ……………………………………………….……………………………… člen OR, 

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. Při přenosu čísla od O2 či T-mobile uveďte 
přenašecí kód: _____________________________________________ u smluv s 
Vodafone musí být smlouva ukončena a číslo nejprve převedeno na anonymní 

dobíjecí.    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, popř. blokací 
tlf,  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 
Z POZICE ŽADATELE lze ukončit pouze při oboustranném souhlasu. 
Smlouva je maximálně dvouletá ode dne podpisu a je nutné ji poté 
prolongovat. Při vstupu do již běžící smlouvy platí až do konce smlouvy 
mezi OR a Vodafone. Měsíční platba bude prováděna převodem z účtu na 
účet či vkladem na účet Odborové rady (při dohodě platbou v hotovosti), 
nejpozději k poslednímu dni daného měsíce a s řádně vyplněným 
variabilním symbolem. 

Datum: ________202_              e-mail kam bude chodit měsíční fakturace 
za dané číslo: ______________________________     
Souhlasím s touto dohodou - podpis zájemce      ____________________ 


