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• Vodafone Zaměstnanecký program je určen pro každého zaměstnance, bez nutnosti vlastnit 
služební telefon. 

• Zaměstnanec si může pořídit až pět hlasových a pět datových SIM karet. 
• Telefonní čísla jsou vedena na jednom samostatném zákaznickém účtu, je možné fakturovat 

na jednotlivé uživatele. 
• Vlastníkem zákaznického účtu je vždy zaměstnanec, který zodpovídá za řádné a včasné 

platby všech členů účtu. 
• Internet do notebooku je možné pořídit se závazkem na 24 měsíců. Internet v mobilu je 

možné pořídit pouze s hlasovým tarifem.  
• Pokud zákazník nemá žádnou, nebo má špatnou, platební historii, je nutné, aby při pořízení 

nové SIM složil Volací jistinu, jejíž standardní výše je 200 Kč. 
Volací jistinu automaticky vracíme po třech včas a řádně uhrazených Vyúčtováních. 

2 

Základní pravidla 



Volání a SMS 
se závazkem na 24 měsíců 
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Volání a SMS v síti Volání a SMS do všech sítí 

 
Neomezené volání a SMS 

v síti Vodafone 
 

Ostatní sítě 1,19 Kč/ min 
a 1,51 Kč/ SMS 

 
 
 

 
Neomezené volání a SMS 

do všech sítí 
 

+ 1GB  dat 

60 Kč/ měsíc 
(minimální měsíční plnění 50 Kč 

již zahrnuto  v ceně balíčku) 
 

369 Kč/ měsíc 
(minimální měsíční plnění 249 Kč 

 již zahrnuto v ceně balíčku) 

Nabídka hlasových tarifů 
 

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH a u měsíčních poplatků jsou zaokrouhleny na celé koruny směrem nahoru.  



Datová nabídka 
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Internet do mobilu 
s tarifem pro volání a SMS v síti 

Internet do tabletu 
a notebooku 
se závazkem na 24 měsíců 

Připojení pro mobil  300 MB Připojení pro mobil  1,5 GB 

101  Kč/ měsíc 143 Kč/ měsíc 

Internet na doma 
bez závazku 

ADSL 8 Mbps/ VDSL 20 Mbps VDSL 40 Mbps 

400 Kč/ měsíc 533 Kč/ měsíc 

Mobilní připojení 4 GB Mobilní připojení 10 GB 

260 Kč/ měsíc  
(minimální plnění 249 Kč) 

500 Kč/ měsíc 
(minimální plnění 490 Kč) 

Připojení bez kabelu 
se závazkem na 24 měsíců 

4G/ LTE 

349 Kč/ měsíc 
(minimální plnění 349 Kč) 

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

Rychlost 
4 Mb/ s download , 2 Mb/ s upload 

+ každý den v noci 00:00 – 06:00 dvojnásobná rychlost  v rámci tzv. Happy hours  
download: až 8 Mb/ s a upload: až 4 Mb/ s 

Cena s DPH 349 Kč 

Službu nabízíme: 
se závazkem (na 24m), kde lze modem pořídit se slevou a využít možnost splátkového prodeje.  
 
 
 
 
 
 
Jde o unikátní řešení vysokorychlostního připojení ve všech zařízeních 
s jediným tarifem - doma i na chalupě  si tedy vytvoříte vlastní Wi-Fi síť,  
která připojí až 36 zařízení najednou. 
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Výhody pro vás 
• Zvýšení loajality a motivace 

zaměstnanců 
• Prospěšnost pro image a atraktivitu vaší 

společnosti 
• Spolupráce při zavedení programu ve 

vaší společnosti 
• Bezplatná výroba komunikačních 

materiálů pro podporu programu 

Výhody pro zaměstnance 
• Zvýhodněná nabídka až pro pět 

hlasových a pět datových SIM karet 
• Každý zákazník má vlastní řešení 
• Pro nové i stávající zákazníky 
• Garance cen po celou dobu závazku 
• Nástroje pro kontrolu útraty: 

Internetová samoobsluha Můj Vodafone, 
FlexiLimit a FlexiStrop 

• Specializovaný zákaznický servis 

Výhody, které Vodafone přináší 



• Ceny garantujeme po dobu závazku na 24 měsíců, bez ohledu na platnost rámcové 
smlouvy nebo pracovní smlouvy zaměstnance. 

• Při předčasném ukončení závazku dojde k doúčtování Minimálního měsíčního plnění ve 
výši 20% násobeného zbývajícím počtem nesplněných měsíců. Výpověď smlouvy se řídí 
standardními všeobecnými podmínkami Vodafone. 

• V průběhu platnosti smlouvy není možné provádět převod závazků, tj. změnu majitele 
účtu na ne-zaměstnance. 

• Nabídku je možné pořídit pouze po dobu platnosti business smlouvy, tj. smlouvy mezi 
Vodafonem a Zákazníkem (zaměstnavatelem). 

• Vodafone si vyhrazuje právo jednostranně měnit nabídku dle Smlouvy tak, aby zároveň 
nedošlo ke zhoršení jejích podmínek, zejména v případě změny interních systémů či 
obchodní strategie (názvy, struktura nabídky apod.). 
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Platnost výhod programu 
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Zákazník 
Jan Novák 

Zaměstnanec společnosti = „Garant účtu“ 

Plátce 
Jan Novák  (otec) 

Veselá 2, Pardubice 
 

Účtovací období 
10. v měsíci 

777 123 459 
Balíček 1 

Plátce 
Martina Nováková (matka) 

Dlouhá 50, Přelouč 
 

Účtovací období 
4. v měsíci 

776 543 865 
Balíček 2 

Plátce 
Petr Novák (děda) 
Krátká 5, Chrudim 

 
Účtovací období 

25. v měsíci 

775 231 840 
Balíček 1 

Plátce 
Jan Novák (otec) 

Veselá 2, Pardubice 
 

Účtovací období 
10. v měsíci 

773 873 078 
Připojení do tabletu/ NTB 

608 134 569 
Balíček 1 

Struktura Zákaznického účtu zaměstnance 



• Administrátorské heslo umožňuje plnou kontrolu Zákaznického účtu. 

• Uživatelské heslo umožňuje provádět vybrané operace, které mají vliv pouze na dané telefonní číslo. 
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Zákazník Jan Novák 
(zaměstnanec společnosti) 

Plátce Jan Novák 

Uživatel 777 458 956 

Uživatel 608 889 452 

Zákaznický účet 

Uživatelské heslo 

Uživatelské heslo 

Přichází na nově aktivovanou SIM 

Přichází na nově aktivovanou SIM 

Administrátorské heslo Přichází na kontaktní číslo zákazníka 

Administrátorské a uživatelské heslo 
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1 Zaměstnavatel informuje zaměstnance o programu 

2 Zaměstnanec provede objednávku 

3 Vodafone objednávku ověří 

4 Vodafone objednávku realizuje 

Vždy se snažíme, aby proces aktivace co nejvíce vyhovoval vašim potřebám. 

Proces objednání a aktivace 
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Pro administrátora programu Pro zákazníky 
Kateřina Lukášová 
+420 775 010 211 

e-mail: 
zameprogram@vodafone.cz 

Bezplatná linka 
+420 800 777 791 

e-mail: 
zameprodej@vodafone.cz 
zamepece@vodafone.cz 
 

Důležité kontakty 

Více o programu na www.vodafone.cz/ zameprogram. 
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