Mobilní telefon
OtavaNet od 1.9.2013 provozuje mobilní služby jako plnohodnotný virtuální operátor.
Mobilní služby jsou určené pouze našim zákazníkům, kteří již využívají některou z našich služeb.
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tarif data (FUP)

bez dat

Internet 150M

Internet 1G

volné minuty nebo sms síti OtavaNet

30

neomezeně

neomezeně

cena minuty a sms v síti OtavaNet

0,5 Kč

0 Kč

0 Kč

volné minuty nebo sms do pevných a
mobilních sítí ČR

30

250

neomezeně

hovory a sms do pevných a mobilních sítí
ČR

1,8 Kč

1,21 Kč

0 Kč

MMS

4 Kč

4 Kč

4 Kč

Cena za měsíc

60 Kč

300 Kč

700 Kč

Zbylé volné minuty se nepřevádí do dalšího zúčtovacího období.

Převod Vašeho čísla do naší sítě za 1 Kč.
Pokrytí naší mobilní sítě.

mobil RELAX
je zaměřený na děti a seniory. Hlavní potřeba a důraz je zde kladen na komunikaci s rodinnými
přislušníky. V základu je bez připojení k internetu do Vašeho telefonu. Máte tak možnost namixovat si
tento základ dle svých potřeb. Hlavně děti pak ocení možnost komunikovat díky mobilním datům s
kamarády přes facebook, skype atd. Při dokoupení datového balíčku Internet 64k.

mobil OPTIMAL

je zaměřený na rodiče a mládež. Komunikace s rodinou je zde již samozřejmost. Další nedílnou součástí
jsou mobilní data v ceně na posílání fotek a videií. Elektronické bankovnictví na cestách se také občas
hodí, stejně jako navigace a jiné podobné služby. Mnohdy je možné zjistit ordinační dobu Vašeho
doktora dřív než dojdete k ordinaci. Zdálo se nám nevhodné dávat balíček minut volání a přidělené
volné sms. Sami si tak určujete za co své finanční prostředky utratíte.

mobil MAXIM
je určen všem, kteří telefon používají na cestách a v práci jako nezbytný nástroj komunikace.
Neomezené volání Vám tak umožňuje plně se soustředit na důležité věci. Zároveň máte jistotu, že Vám
na konci měsíce nepřijde nepříjemné překvapení do Vaší pošty ve formě výše vyúčtování. Oproti
základnímu datovému balíčku je s 1000M FUP.

ROAMING - kompletní přehled zemí a cen
Zóna

Odchozí Příchozí
hovory hovory

Zóna 1
EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Andorra
Platí stejné ceny jako v ČR

dle tarifu dle tarifu dle tarifu dle tarifu dle tarifu

SMS

MMS

internet
(Kč/MB)

Zóna 2
zbytek Evropy, USA, Kanada, Rusko, Čína, Izrael,
Egypt, Palestina, Hongkong

35 Kč

18 Kč

9,60 Kč 16,60 Kč

Zóna 3
zbytek světa

69 Kč

49 Kč

14,60 Kč 21,60 Kč 360 Kč

75 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Data účtujeme po 1 kB. 2. a 3. zóna: příchozí i odchozí hovory účtujeme po minutách (60+60). Data
účtujeme po 10 kB.

