VOR přijímá exkluzivní nabídku Vodafone 1-2525931292_1 ze dne 5.
10. 2021 na prodloužení dvouleté smlouvy o poskytování telefonních
služeb. Vedení OR bude nadále garantovat našim členům nabízené ceny a
možnost získání zvýhodněného tarifu až do vyčerpání limitu 100 tlf čísel.
TARIFY FREE MOHOU ZÍSKAT POUZE NAŠI ČLENOVÉ
(i indiv. členové) s platbou čl. příspěvku minimálně 160Kč měsíčně.

Odborová rada bude našim členům nadále od 4.11.2021
nabízet tyto tarify:
a) Vodafone Neomezený + VPN firma neomezeně– člen za 473,04 Kč
(tarif zůstává, cena nahrazuje současných 495,- a bude zaokrouhlena na 473,-).
Tarif zajišťuje v ČR neomezená data a free na volání a SMS.

b) Red Naplno 5 GB + VPN firma neomezeně – člen za 321,07 Kč
( tarif nahrazuje současných 2Gb za 309,- Kč - a za tuto cenu to OR dále členům
nabídne). Tarif zajišťuje v ČR data ve výši 5Gb a free na volání a SMS.
c) Business Min + VPN firma neomezeně- člen 50 SMS Fér Bez dat
za 50,31 Kč (tarif zůstává, cena zůstává – nabízíme za 50 Kč) Tarif zajišťuje
v ČR volání ve výši 20minut kamkoli a 50 SMS kamkoli. Data i další limity se
přikupují.

d) Business Mini + VPN firma neomezeně - člen Bez dat za 25,31 Kč
(tarif zůstává, cena zůstává – nabízíme za 25 Kč) Tarif zajišťuje v ČR volání ve
výši 20minut kamkoli. SMS, data i další limity se přikupují.

Upozornění:

 Rychlost přenosu dat je 10 Mbps. Limit pro data v roamingu, pro
zónu 1, je 64 GB/měsíčně. Součástí tarifu není MMS, barevné linky,
SMS jízdenky, erotické linky, dárcovské SMS, různé elektronické
peněženky a platby telefonem a další možné platby nad rámec
tarifu.
 Tarify jsou zastropovány (flexistrop) u free na výši 1.500,-Kč a u Mini
na 350,-Kč. Nad tento rámec není možné útratu (fakturační částku)
v daném měsíci navyšovat.
 V průběhu trvání smlouvy bude uzavřen dodatek o možnosti nákupu
služby TV v mobilu za 70,-Kč (popřípadě i další rozšířené balíčky s
více programy). Službu TV v mobilu budeme nabízet pouze těm
z členů, kteří budou mít aktivní tarif s neomezenými daty.
Součástí nové smlouvy je i garance darů (mobilů) pro tombolu na
Konferenci OR, či jako motivačních darů pro naše členy, kteří svým
úsilím získají další nové členy do naší OR v DPP či ve Škodovce.

