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Specifikace mobilní služby  ev.č. 
 
Jméno účastníka:  
Adresa:  
Telefonní číslo:  
Hlasový tarif: 
(křížkem v prvním řádku označit vybraný tarif) 
      
Název tarifu TARIF 49 TARIF 99 TARIF 199 TARIF 299 Volné minuty jsou poskytovány na pevná čísla v ČR (začínající číslem 2, 3, 4, 5), na 

mobilní čísla v ČR (začínající číslem 6 a 7) a 
na přenosná čísla s předvolbou 910. Volné minuty a SMS jsou převáděné pouze do 
následujícího účtovacího období, data se 
nepřevádí. Po vyčerpání volných dat je uplatněn FUP a datová rychlost se sníží na 
16kbps (download i upload). 

Cena za měsíc 49Kč 99 Kč 199 Kč 299 Kč 
Volné minuty 20 min. 100 min. 200 min. 150 min. 
Volné SMS 0 ks 0 ks 20 ks 30 ks 
Volná data 0MB 0 MB 0 MB 300 MB 
Tarifikace hovorů 60+60 60+60 60+60 60+60 
 
Přídavný balíček ANO / NE  
Název: Volné minuty 

v síti MOBIL21 
Balíček volných minut lze aktivovat k tarifům TARIF 99, TARIF 199 a TARIF 299. Balíček je 
určen výhradně pro běžný provoz s limitem 3000 min./měs. a zahrnuje volání do mobilní sítě MOBIL21. Služba nesmí být užívána pro telemarketing, call centrum, přeprodej apod., 
generování umělého provozu za použití generátorů provozu je zakázáno. Cena za měsíc 129 Kč 

 
Hovory a SMS nad rámec volných minut, hovory na ostatní čísla v ČR a do zahraničí, MMS zprávy a další služby jsou účtovány podle aktuálního ceníku mobilních služeb, zveřejněného na www.internetexpert.cz. 
Další aktivované služby: 
(křížkem označit aktivní služby) 
 Popis Cena/měs.   Popis 
 Datový balíček 150MB (5Mbps) 69 Kč  X SMS 
 Datový balíček 300MB (10Mbps) 129 Kč   MMS (vyžaduje aktivní datový balíček) 
 Datový balíček 600MB (10Mbps) 219 Kč   Premium SMS 
 Datový balíček 1,2GB (20Mbps) 329 Kč  X Přesměrování hovorů 
 Datový balíček 1,5GB (20Mbps) 369 Kč  X Přidržení hovorů 
 Datový balíček 3GB (20Mbps) 579 Kč   Hlasová schránka (tel. 3388) 
 Datový balíček 10GB (20Mbps) 699 Kč  X SMS notifikace zmeškaných hovorů 
    X Roaming start (EU) 
     Roaming celý svět 
 Při aktivaci/změně datového balíčku je nastavena celá kapacita dat konkrétního balíčku a vyúčtována plná cena balíčku, data se nepřevádí do 
dalšího měsíce. Po vyčerpání dat je uplatněn FUP a datová rychlost se sníží na 16 kbps (download i upload). Ceny premium SMS, hovorů v roamingu a všech ostatních mobilních služeb jsou účtovány podle aktuálního ceníku mobilních služeb, zveřejněného na www.internetexpert.cz. 
Ostatní údaje 
Datum zahájení poskytování mobilních služeb  
Celková paušální měsíční cena 
(tarif + balíčky a služby)  
Limit pro notifikaci 
(Pokud hovorné (včetně paušálních poplatků) dosáhne této hodnoty, bude uživateli zaslána notifikační SMS o dosažení měsíčního limitu, další čerpání služeb nebude omezeno.) 

 
Limit pro omezení služeb 
(Pokud hovorné (včetně paušálních poplatků) dosáhne této hodnoty, bude uživateli zaslána 
SMS o dosažení měsíčního limitu a číslu budou omezeny odchozí hovory, SMS a MMS.) 

 
Adresa uživatelského rozhraní https://ustredna.internetexpert.cz 
Přihlašovací jméno  
Přihlašovací heslo  
V uživatelském rozhraní je k dispozici průběžně aktualizovaný podrobný výpis hovorů. 
 
 
V Jeseníku dne   
 
 
 
 
 

V ………………………....... dne: 

podpis oprávněného zástupce poskytovatele podpis účastníka nebo oprávněného zástupce 
 


