
Využít ji mohou držitelé  
průkazu ZTP a ZTP/P  
a osoby závislé  
na pomoci ve II., III.  
a IV. stupni

Zvýhodněná
nabídka 
tarifů



Využijte naši výhodnou nabídku mobilního 
nebo přenosného internetového připojení.  
Stačí si vybrat a uzavřít s námi smlouvu na 24 měsíců.

Více informací na vodafone.cz/ztp.

V první řadě je to kopie občanského průkazu nebo pasu a kopie průkazu  ZTP či ZTP/P nebo karta sociálních systémů  
sloužící jako průkaz nebo průkaz mimořádných výhod vydaný na základě rozhodnutí obecního úřadu. 

Osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby potřebuje Oznámení o přiznání příspěvku na péči nebo Rozhodnutí o přiznání 
příspěvku na péči. Za nezletilé/nesvéprávné osoby žádá jejich zákonný zástupce. 

Všechny tyto dokumenty nám můžete přinést do kterékoli prodejny, nebo nám je, v případě telefonické domluvy, zaslat poštou na: 
Vodafone Czech Republic a. s., Zvláštní cenový plán, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5.

Jakým způsobem si služby můžete objednat?

Jaké dokumenty budete potřebovat?

Mobilní tarif – vyberte si pro svůj mobil jednu ze dvou možností

Wi-Fi síť – pořiďte si datový tarif a modem na splátky

Zastavte se v kterékoli prodejně Vodafonu. Nebo nás kontaktujte na čísle 800 77 77 77.

Datový 
tarif

PŘIPOJENÍ BEZ KABELU NAPLNO
Užijte si 60 GB dat, kdekoli potřebujete!
Stahování 8 Mbit/s, nahrávání 4 Mbit/s. 

249,45 Kč
měsíčně

Wi-Fi modem Huawei LTE CPE B311
Připojte až 33 zařízení najednou. Bez složité instalace a nastavení.

Počáteční platba 337 Kč + 60 Kč měsíčně ve 24 splátkách

= 1 777 Kč celkem
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Uvedené ceny jsou včetně DPH.

299,25 Kč
měsíčně

250 minut
po vyčerpání 
3,49 Kč/min.

1 GBNeomezené 
SMS

Možnost  
sdílení dat

v tabletu 
a dalších zařízeních

549,50 Kč
měsíčně

Neomezené
volání
a SMS

Možnost  
sdílení dat

v tabletu 
a dalších zařízeních

30 GB  
z toho 20 GB 

aktivujete 
každý měsíc  

v aplikaci  
Můj Vodafone 

1 000 
minut 

do zahraničí  
a roaming v EU 

v ceně


