
Ceník
1. Tarif MOBiL.CZ

  Volání do všech sítí v ČR 2,20 Kč

  SMS do všech sítí v ČR 1,50 Kč

  MMS do všech sítí v ČR 5 Kč

  Mobilní internet Zdarma

* Při volání se účtuje vždy první minuta celá, dále je doba spojení účtována po vteřinách.

* Při poskytnutí počátečního kreditu ve výši 200 Kč k zakoupené kartě MOBIL.CZ platí, že kredit ve výši 100 Kč 
 z celkově poskytnutého kreditu je kreditem bonusovým. Bonusový kredit se čerpá jako první.

BaLíček POkeCáM v MOBiLu

  Cena Platnost

  149 Kč 30 dní

Aktivací balíčku zákazník MOBIL.CZ získá možnost neomezeného volání a zasílání SMS na další čísla MOBIL.CZ po dobu 30 dní. 
Po aktivaci se balíček odečte z předplaceného kreditu. Po vypršení 30 dní se balíček automaticky obnoví, stačí si pouze dobít 
kredit. Balíček lze jednoduše zrušit na www.samoobsluha.mobil.cz

BaLíček TŘiCíTka

  Cena Počet minut

  57 Kč 30 min.

Zakoupením balíčku získáváte 30 minut pro volání do všech sítí v ČR. Po aktivaci se balíček odečte z předplaceného kreditu. 
Volné minuty z balíčku je nutné spotřebovat do 30 dní po dni aktivace. Volné minuty se nevztahují na čísla se zvláštní sazbou 
ani na volání z roamingu. Balíček nelze aktivovat společně s balíčkem Pokecám v mobilu. Balíček se automaticky neprodlužuje,  
je možné jej opět aktivovat po vyčerpání minut.

2. MOBiLní inTerneT 

  výhOda ryChLéhO MOBiLníhO inTerneTu 

  FUP na všeobecný internet 200 MB

  FUP na weby z rodiny iDNES.cz 500 MB

  Rychlost do uplynutí lhůty 30 dnů  Upload/Download 
  nebo do vyčerpání FUP limitu – až 10 Mb/s 

  Rychlost po uplynutí lhůty 30 dnů  Upload/Download 
  nebo po vyčerpání FUP limitu – 16/32 kb/s

* Při zakoupení nové předplacené karty získává zákazník automaticky službu mobilní internet zdarma. 

* Od aktivace předplacené karty nebo od každého dobití předplacené karty částkou alespoň 200 Kč má zákazník nárok  
 na datový limit (FUP), v jehož rámci může využívat internet s maximální možnou přenosovou rychlostí, přičemž tento datový  
 limit lze čerpat po 30 dnů. Po vyčerpání FUP nebo uplynutí lhůty 30 dnů, podle toho, který okamžik nastane dříve, se připojení  
 k internetu zpomalí na minimální rychlost.

* Lhůta pro čerpání FUP začíná běžet od data aktivace předplacené karty v případě nové SIM karty nebo od každého dobití  
 kreditu. O aktivaci a době trvání výhody bude zákazník vždy informován prostřednictvím SMS a výhodu může čerpat až  



 po jejím doručení. Výhodu je možné dobitím aktivovat kdykoliv znovu. 

* V případě dobití kreditu během doby trvání výhody rychlého mobilního internetu ve výši FUP se dny, kdy je možné tuto výhodu  
 využívat, nesčítají. V případě dobití kreditu během doby trvání výhody rychlého mobilního internetu ve výši FUP se výhoda  
 vždy aktivuje na nových 30 dnů ode dne dobití

* V případě vyčerpání FUP na weby z rodiny iDNES.cz dříve než FUP na všeobecný internet bude přístup k webům z rodiny  
 iDNES.cz nadále počítán z FUP na všeobecný internet, a to až do jeho vyčerpání.

* V případě vyčerpání FUP na všeobecný internet dříve než FUP na weby z rodiny iDNES.cz, bude rychlost přístupu na všeobecný  
 internet zpomalena. Rychlost přístupu na weby z rodiny iDNES.cz bude zpomalena až při vyčerpání FUP na weby z rodiny   
 iDNES.cz nebo uplynutí lhůty 30 dnů od aktivace SIM karty nebo dobití, podle toho, který okamžik nastane dříve.

3. MOBiLní inTerneT – seZnaM weBů Z rOdiny idnes.cz

  idnes.cz Ocko.tv Lidovky.cz Metro.cz Jobdnes.cz aaapoptavka.cz

  finmarket.cz akcniCeny.cz vratnePenize.cz MOBiL.CZ rajce.net Jizdnirady.cz

  Mfdnes.cz Topkontakt.cz Go.idnes.bbelements.com raketa.cz dobresenajim.cz Gidnes.cz

  Oidnes.cz Obydleni.cz Modissimo.cz Mafra.cz rungo.cz Mafraregio.cz

4. rOaMinG – sLužBy v Zahraničí

 Odchozí Příchozí SMS MMS Mobilní
 hovory  hovory    internet (Kč/Mb)

  1 – EU, Norsko,  
  Lichtenštejnsko, 7,47 2,18 2,48 12,00 14,00 
  Andorra a Island 

  2 – zbytek Evropy, USA,  
  Kanada, Rusko, Čína, 35,00 18,00 9,60 16,60 75,00 
  Hongkong, Izrael a Egypt 

  3 – zbytek světa 69,00 49,00 14,60 21,60 360,00

BaLíček daTuJi v unii

  Cena Datový objem Platnost

  185 Kč 50 MB 30 dní

* Balíček platí 30 dní od data aktivace a platí ve všech zemích EU. Předplacený datový objem lze využívat postupně až do 
 vyčerpání předplaceného objemu dat. Pro aktivaci balíčku je třeba mít dostatečný kredit. Balíček lze aktivovat opakovaně.

5. vOLání a sMs dO Zahraničí
MeZinárOdní hOvOry

  Pásma Cena  
 vč. DPH

  1 17,14

  2 25,11

  3 28,54

  4 37,71

  5 41,14

  6 84,7

Ceny jsou v Kč za minutu včetně DPH. 
První minuta se účtuje celá, dále je  
spojení účtováno po sekundách.  
U mezinárodních hovorů, jejichž sazba 
je 81 Kč/min. a více, je účtováno  
každých 10 sekund od spojení hovoru.

V 1. zóně příchozí hovory 
účtujeme po vteřinách (1+1), 
u odchozích hovorů prvních 
30 vteřin, poté po vteřinách 
(30+1). Data účtujeme po  
1 kB. V 2. a 3. zóně příchozí 
i odchozí hovory účtujeme 
po minutách (60+60). Data 
účtujeme po 10 kB.

  7 91,76

  8 127,05

  9 131,08

  10 144,19

  11 181,5

  12 300,48



PŘehLed MeZinárOdníCh PáseM
1) Slovenská republika
2) Německo, Polsko, Rakousko
3) Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar, Guadeloupe,  
 Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Martinik, Monako, Nizozemsko,  
 Norsko, Portugalsko, Réunion, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie
4) Albánie, Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Chorvatsko, Libye, Makedonie,  
 Moldavsko, Maroko, Rusko, Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina
5) Austrálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Spojené státy americké
6) Brazílie, Egypt, Filipíny, Hongkong, Jižní Afrika, Kazachstán, Kyrgyzstán, Malajsie, Mexiko, Nový Zéland, Singapur,  
 Spojené arabské emiráty, Tádžikistán, Tchaj-wan, Turkmenistán, Uzbekistán
7) Grónsko, Jižní Korea, Kuba, Mongolsko, Severní Korea, Sýrie, Vietnam
8) Angola, Argentina, Čína, Etiopie, Chile, Indie, Indonésie, Írán, Jemen, Jordánsko, Kostarika, Kuvajt, Libanon, Nigérie, Pákistán,  
 Peru, Saúdská Arábie, Thajsko, Venezuela
9) Ostatní státy
10) Thuraya Telecom, Emsat, Inmarsat Mini-M – satelitní sítě
11) Inmarsat B, Inmarsat M, Iridium (8817, 8818), Maritime Comm. – satelitní sítě
12) Inmarsat A, Inmarsat Aero, Inmarsat M4, Iridium (8816) – satelitní sítě

MeZinárOdní sMs
  
  Pásma Cena  
 včetně DPH

  Všechna 5,05

* Cena platí pro SMS zasílané z ČR ze sítě MOBIL.CZ na zahraniční účastnická čísla (tj. jiná předvolba než +420).  

* Ceny jsou v Kč za minutu bez (včetně) DPH.

6. vOLání na infOLinku 3333 (738 333 333)

  Volání na linku 738 333 333 nebo 3333 (hlasová samoobsluha) zdarma  

  Přepojení z hlasové samoobsluhy na operátora 20 Kč/hovor

7. PreMiuM sMs a audiOTexOvé sLužBy

Premium sMs:
Čísla Premium SMS začínají číslicemi 90x. Cenu SMS lze určit z posledního dvojčíslí (v případě sedmimístného čísla)  
nebo z posledního trojčíslí (v případě osmimístného čísla). Odeslání SMS na pětimístné číslo je dle tarifu zákazníka.

Příklad: Při odeslání SMS na číslo 90xxx03 je její cena 3 Kč (vč. DPH). Pokud je služba doručena z čísla 90xxx025,  
je její cena 25 Kč (vč. DPH).

Ceny těchto služeb se pohybují v rozmezí od 1 do 600 Kč (vč. DPH). Službu Premium SMS je možné na žádost  
zákazníka blokovat na 738 333 333 (3333).

MOBIL.CZ není poskytovatelem takto nabízených služeb, pouze umožňuje jejich provoz. Více informací o službách  
na www.platmobilem.cz.



audiotexové služby
Cena za jednu minutu hovoru na audiotexové (ATX) číslo je určena  
formátem ATX čísla (na základě číslovacího plánu  
vydaného Českým telekomunikačním úřadem)

Formát ATX čísla: 90x ab cd zz
x = určuje charakter služby (může nabývat hodnot 0, 6, 8 nebo 9)
ab = určuje cenu pro koncového zákazníka včetně DPH za minutu  
hovoru (u ATX čísel s předčíslím 908 určují číslice  
ab cenu pro koncového zákazníka včetně DPH za jeden hovor)
cd zz = číslo přidělované Českým telekomunikačním úřadem

Ceny těchto služeb se pohybují v rozmezí od 5 do 99 Kč (vč. DPH).  
Volání na čísla ATX služeb je možné na žádost zákazníka blokovat na 738 333 333 (3333).

MOBIL.CZ není poskytovatelem takto nabízených služeb, pouze umožňuje jejich provoz.

8. daLší sLužBy

  Tísňové volání:
  112, 150, 155, 156, 158 zdarma

  Protikorupční linka: 199 zdarma

  Linka důvěry pro děti: 116111 zdarma

  Horká linka pro případy  
  pohřešovaných dětí: 116000 zdarma

  Linka důvěry poskytující  
  emocionální podporu: 16123 zdarma

  Volání na čísla s předvolbou 800 a 00800  
  (na tato čísla je možné volat pouze pokud  
  není vyčerpán kredit) zdarma

  Informace o tel. číslech 1180, 1181, 1188 15,03/spojení
 + 25,11/min. 

  Informace pro řidiče: 9,68/min.
  1205, 1210, 1213, 1214, 1220,
  1222, 1223, 1224, 1230, 1233,
  1240, 14222 

  Volání na ostatní 5,05/min.
  zkrácená čísla 

  Volání na čísla s předvolbou 4,03/min.
  81x, 83x, 843, 844, 845, 846, 855 

  Volání na čísla s předvolbou 4,84/min.
  840, 841, 842, 847, 848, 849 

  služba 1TEL: předvolba 700 Sazba do všech sítí

  služba 1TEL: předvolba 701 10,89/min.

  Volání na čísla s předvolbou Cena za volání je
  95x, 972x, 973x, 974x rovna ceně za
 volání do všech sítí
 
  VoIP 910 Cena za volání je rovna
  (Voice over Internet Protocol) ceně za volání
 do všech sítí

  Identifikace obtěžujících volání 484 Kč

  Proplacení nevyčerpaného kreditu 118,98 Kč
Platnost ceníku od 1. 3. 2014


