
Ready?

Záleží jen na vás.
Zaměstnanecký program  
si vaši blízcí mohou užívat  
spolu s vámi.

Budoucnost je úžasná.

Myslíte na 
své blízké?

Zaměstnanecký program pro DENSO MANUFACTURING 
CZECH s.r.o.

Zaměstnanecký program vám přináší Vodafone  
ve spolupráci s DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.

Proč si Zaměstnanecký program pořídit

√  Volání, SMS a data za ceny, jaké standardně nezískáte.

√  Neomezené volání v síti na měsíc za méně než 100 Kč.

√  Nabídku získáte nejen pro sebe, ale i rodinu a známé.

√ Specializovaný zákaznický servis.

Co je dobré dále vědět?
Nabídka není standardně poskytována, proto není možné 
řešit požadavky s ní spojené v prodejnách Vodafonu.

K tarifu, který obsahuje datový balíček 2,5 GB, není možné 
využít služby Zvětšení datového balíčku – 1 GB, jelikož tuto 
službu tarif již obsahuje

Jak si program objednáte?

Na vodafone.cz/densomanufacturing zadejte unikátní 
kód, který si vyžádejte na oddělení administrativy na e-mailu 
p.kupilikova@denso.cz nebo na čísle 731 530 034. 
Vyplňte objednávku a odešlete ji.

Po obdržení objednávky vám do 4 pracovních dnů zavoláme 
pro její ověření.

Stávající zákazníci, kteří již využívají Zaměstnanecký 
program mohou linku 800 777 791 kontaktovat přímo 
nebo mohou svůj požadavek na změnu tarifu zaslat 
na zamepece@vodafone.cz.

Pro více informací kontaktujte bezplatnou linku 
800 777 791 v pracovní dny od 8 do 18 hodin.  
Nebo se podívejte na vodafone.cz/zameprogram.

Nabídka je platná se smlouvou na 24 měsíců. Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH 
a u měsíčních poplatků jsou zaokrouhleny na celé koruny.

Volání a SMS

 Volání a SMS 
s Kamarády

Volání a SMS  
v síti

Volání a SMS  
v síti +

Volání a SMS  
do všech sítí

50 minut  
a 50 SMS  
+ 4 Kamarádi v síti 
Vodafonu

Neomezené 
volání a SMS v síti 
Vodafonu + 100 
minut a 50 SMS 
do ostatních sítí  
+ 500 MB

Neomezené 
volání a SMS v síti 
Vodafonu + 200 
minut a 50 SMS 
do ostatních sítí  
+ 500 MB

Neomezené 
volání a SMS 
do všech sítí
+ 2,5 GB / 4 GB

Nad rámec tarifu 1,19 Kč/min.
1,51 Kč/SMS

1,99 Kč/min.
1,51 Kč/SMS

1,19 Kč/min.
1,51 Kč/SMS

–

Cena za měsíc 61 Kč 99 Kč 199 Kč 424 Kč / 518 Kč

Minimální 
měsíční plnění

50 Kč již zahrnuto  
v ceně balíčku

50 Kč již zahrnuto  
v ceně balíčku

50 Kč již zahrnuto  
v ceně balíčku

349 Kč / 490 Kč již 
zahrnuto  
v ceně balíčku

Zvětšení datového balíčku – 1 GB dat za 99 Kč (pouze u tarifů od 500 MB).

 4 GB 10 GB

Cena za měsíc 260 Kč 500 Kč

 20 Mbps 50 Mbps 100 Mbps

Cena za měsíc 399 Kč 499 Kč 599 Kč

 4G/LTE

Cena za měsíc 397 Kč

 4G/LTE

Cena za měsíc 399 Kč

Internet do tabletu a notebooku

Internet do tabletu a notebooku je možné pořídit pouze na samostatnou SIM kartu. 

Službu je možné pořídit v kombinaci s modemem na splátky.

Ke službě je možné zakoupit  datové zařízení za standardní cenu nebo  formou 
splátkového prodeje bez navýšení.

Internet na doma je bez závazku a využívá technologie ADSL, VDSL, nebo optické  
připojení. Vždy závisí na dostupnosti dané služby v lokalitě instalace. 

Internet na doma

Pevný internet

Připojení bez kabelu Naplno – 60 GB

balíček  
je možné 

aktivovat pouze 
do 30.11.2018


