
I. Veřejně dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

U:fonův telefon 200 minut
bez rozlišení

Pořadové 
číslo

Měrná 
jednotka Cena včetně DPH [Kč]

1 1 zřízení 0

2 1 měsíc 302,52

3 počet minut 200 minut

4

4.1. 3 minuty 0
4.2 3 minuty 0
4.3 3 minuty 0
4.4 3 minuty 0

5

5.1 3 minuty 2,13
5.2 3 minuty 2,13
5.3 3 minuty 2,13
5.4 3 minuty 2,13

6

6.1 3 minuty 0
6.2 3 minuty 0
6.3 3 minuty 0
6.4 3 minuty 0

7

7.1 3 minuty 2,13
7.2 3 minuty 2,13
7.3 3 minuty 2,13
7.4 3 minuty 2,13

8

8.1 3 minuty 11,7
8.2 3 minuty 11,7
8.3 3 minuty 11,7
8.4 3 minuty 11,7

9

9.1 3 minuty 5,37
9.2 3 minuty 5,37
9.3 3 minuty 5,37
9.4 3 minuty 5,37
9.5 3 minuty 13,92
9.6 3 minuty 5,37
9.7 3 minuty 13,92
9.8 3 minuty 5,37
9.9 3 minuty 5,37

Dálkové volání – ukončené v ostatních pevných
sítích
- silný provoz

- silný provoz
- slabý provoz
- noc
- víkend

- slabý provoz

Ukrajina
Francie

Místní volání – ukončené ve vlastní síti

- silný provoz
- slabý provoz
- noc
- víkend

- víkend

Volání ukončené v mobilních sítích

- víkend

Velká Británie
Rakousko
Spojené státy americké
Polsko

Slovensko
Německo

Dálkové volání – ukončené ve vlastní síti

Mezinárodní volání

Itálie

- silný provoz
- slabý provoz
- noc
- víkend

- slabý provoz

Přístup k síti (používání telefonní 
účastnické stanice)

Volné minuty - počet      I)

- noc

- silný provoz

Označení podnikatele:                                   MobilKom, a.s.
Označení cenového plánu:                 

Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ bez rozlišení

Druh služby

- noc

Připojení k síti (zřízení telefonní
účastnické stanice)

Místní volání – ukončené v ostatních pevných sítích



9.10 3 minuty 13,92
9.11 3 minuty 5,37
9.12 3 minuty 53,19
9.13 3 minuty 5,37
9.14 3 minuty 5,37
9.15 3 minuty 5,37
9.16 3 minuty 5,37
9.17 3 minuty 53,19
9.18 3 minuty 5,37
9.19 3 minuty 13,92
9.20 3 minuty 13,92

10

10.1 1 SMS 2,26
10.2 1 SMS 2,26

11

12

prvních 
10 minut

12.2 dalších
10 minut n/a

12.3 prvních 
10 minut n/a

12.4 dalších
10 minut n/a

12.5 prvních 
10 minut n/a

12.6 dalších
10 minut n/a

12.7 počet minut n/a

13

13.1

Tarifikace 60 + 1,                 
Tarif bez volných jednotek, 

Neomezený provoz v rámci vlastní 
sítě zdarma                     

Detailní informace na www.ufon.cz

13.2
Poskytování dotovaného cenového 

plánu je podmíněno uzavřením 
smlouvy 24 měsíců

14

14.1 není rozděleno
14.2 není rozděleno
14.3 není rozděleno
14.4 není rozděleno

15

15.1 není rozděleno
15.2 není rozděleno
15.3 není rozděleno

- II. časové pásmo (resp. slabý provoz)

Vytáčený (komutovaný) přístup k Internetu

Paušálně hrazené volání

- do mobilní sítě

- I. časové pásmo (resp. silný provoz)

- víkend (od … do … hod.)

- silný provoz (od … do … hod.)

- další časové pásmo

- další časové pásmo

- I. časové pásmo (resp. silný provoz)

- II. časové pásmo (resp. slabý provoz)

Srbsko a Černá Hora

Volné minuty - počet

Švédsko
Kanada
Izrael

- slabý provoz (od … do … hod.)
- další provoz (od … do … hod.)

Určené podmínky rozhodující pro cenový plán   II)

- cenové podmínky    

- další podmínky        

Rozdělení provozu – volání 

- silný provoz (od … do … hod.)
- slabý provoz (od … do … hod.)

Rozdělení provozu – přístup k Internetu

- noc (od … do … hod.)

n/a

Španělsko

Belgie

12.1

Rusko
Nizozemsko
Švýcarsko

- do pevné sítě

Krátká textová zpráva (SMS)

Chorvatsko
Maďarsko



II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

Unifon 3G mobilní internet
CDMA CDMA

bez rozlišení bez rozlišení
Pořadové 
číslo Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] Cena včetně DPH [Kč]

1 1 zřízení 0 0
2 1 měsíc 290 390
3 počet minut 30 minut 0
4 počet SMS _ _
5 počet MMS _ _
6

6.1 3 minuty 0 n/a
6.2 3 minuty 0 n/a
6.3 3 minuty 0 n/a
7

7.1 3 minuty 2,7 n/a
7.2 3 minuty 2,7 n/a
7.3 3 minuty 2,7 n/a
8

8.1 3 minuty 8,7 n/a
8.2 3 minuty 8,7 n/a
8.3 3 minuty 8,7 n/a

9

9.1 3 minuty 28,44 n/a
9.2 3 minuty 28,44 n/a
9.3 3 minuty 28,44 n/a
9.4 3 minuty 28,44 n/a
9.5 3 minuty 14,04 n/a
9.6 3 minuty 28,44 n/a
9.7 3 minuty 14,04 n/a
9.8 3 minuty 28,44 n/a
9.9 3 minuty 28,44 n/a
9.10 3 minuty 14,04 n/a
9.11 3 minuty 28,44 n/a
9.12 3 minuty 53,64 n/a
9.13 3 minuty 28,44 n/a
9.14 3 minuty 28,44 n/a
9.15 3 minuty 28,44 n/a
9.16 3 minuty 28,44 n/a
9.17 3 minuty 53,64 n/a
9.18 3 minuty 28,44 n/a
9.19 3 minuty 14,04 n/a
9.20 3 minuty 14,04 n/a

10 1 SMS ZDARMA n/a

11 1 SMS 1,9 n/a

12 1 MMS _ _

13

13.1

Tarifikace 60 + 1                   
Tarif s 30 volnými minuty do všech 
ostatních sítí v ČR a pevných sítí v 

Evropě                           
Neomezený provoz v rámci vlastní 

sítě ZDARMA                     
SMS ve vlastní síti ZDARMA, do 

ostatních sítí za 1,90 Kč             
Doplňkové služby:                 

1/ 200 volných minut do ostatních 
pevných sítí v ČR a v Evropě - za 100 

Kč/měsíc                         
2/ 50 volných minut do všech 

ostatních sítí v ČR a pevných v 
Evropě - za 100 Kč/měsíc           

3/ 3G mobilní internet (FUP 
8GB/měsíc, obvyklá rychlost 400 - 

700 kb/s)                         
Detailní informace na www.ufon.cz

Tarif je zaměřen na datový provoz   
Doplňkové služby:                

1/ DATA extra - navíc 4 GB na měsíc 
- celkem 12 GB na měsíc - za 200 - 

za 100 Kč/měsíc                  
2/ DATA bez limitu - zcela bez FUP - 

za 400 Kč/měsíc                  
3/ Statická IP adresa - za 150 

Kč/měsíc                        
Detailní informace na www.ufon.cz

13.2
Poskytování dotovaného cenového 

plánu je podmíněno uzavřením 
smlouvy na 24 měsíců

Poskytování dotovaného cenového 
plánu je podmíněno uzavřením 

smlouvy na 24 měsíců

14 Není rozděleno Není rozděleno
14.1 Není rozděleno Není rozděleno
14.2 Není rozděleno Není rozděleno
14.3 Není rozděleno Není rozděleno

Volání ukončené ve vlastní síti
- silný provoz

Označení podnikatele:                              MobilKom, a.s.
Označení cenového plánu

Typ technologie (NMT/GSM/UMTS)
Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ bez rozlišení

Druh služby

Připojení k síti (zřízení, aktivace) 
Přístup k síti (měsíční paušální cena)
Volné minuty - počet        I)
Volné SMS – počet          II)
Volné MMS - počet         III)

Mezinárodní volání 

Německo  

- slabý provoz
- víkend
Volání ukončené v pevných sítích
- silný provoz
- slabý provoz
- víkend
Volání ukončené v ostatních mobilních sítích
- silný provoz
- slabý provoz
- víkend

Švýcarsko
Belgie

Slovensko
Velká Británie  
Rakousko   
Spojené státy americké
Polsko 
Ukrajina
Francie
Itálie
Rusko
Nizozemsko

Určené podmínky rozhodující pro cenový plán           IV)

- cenové podmínky

Chorvatsko
Maďarsko
Španělsko
Srbsko a Černá Hora
Švédsko
Kanada
Izrael
Krátká textová zpráva (SMS) ve vlastní 
síti

Krátká textová zpráva (SMS) 
do ostatních sítí
Multimediální zpráva (MMS) 

- víkend (od … do … hod.)

- další podmínky

Rozdělení provozu
- silný provoz (od … do … hod.)
- slabý provoz (od … do … hod.)



U:fonův telefon 200 minut Unifon 3G mobilní internet
pevná mobilní mobilní
CDMA CDMA CDMA

bez rozlišení bez rozlišení bez rozlišení

Pořadové 
číslo

Cena včetně DPH [Kč/3 
minuty] Cena včetně DPH [Kč/3 minuty] Cena včetně DPH 

[Kč/3 minuty]
1

1.1
1.1.1 0 0 n/a
1.1.2 0 0 n/a
1.1.3 0 0 n/a
1.2

1.2.1 2,13 2,7 n/a
1.2.2 2,13 2,7 n/a
1.2.3 2,13 2,7 n/a
1.3

1.3.1 11,7 8,7 n/a
1.3.2 11,7 8,7 n/a
1.3.3 11,7 8,7 n/a
1.4

1.4.1 0 0 n/a
1.4.2 0 0 n/a
1.4.3 0 0 n/a
1.5

1.5.1 2,13 2,7 n/a
1.5.2 2,13 2,7 n/a
1.5.3 2,13 2,7 n/a
1.6

1.6.1 11,7 8,7 n/a
1.6.2 11,7 8,7 n/a
1.6.3 11,7 8,7 n/a

2
2.1

2.1.1 0 0 n/a
2.1.2 0 0 n/a
2.1.3 0 0 n/a
2.2

2.2.1 2,13 2,7 n/a
2.2.2 2,13 2,7 n/a
2.2.3 2,13 2,7 n/a
2.3

2.3.1 11,7 8,7 n/a
2.3.2 11,7 8,7 n/a
2.3.3 11,7 8,7 n/a

3

3.1

Tarifikace 60 + 1,         
Tarif bez volných 

jednotek, Neomezený 
provoz v rámci vlastní sítě 

zdarma                 
Detailní informace na 

www.ufon.cz

Tarifikace 60 + 1                  
Tarif s 30 volnými minuty do všech 
ostatních sítí v ČR a pevných sítí v 

Evropě                          
Neomezený provoz v rámci vlastní 

sítě ZDARMA                    
SMS ve vlastní síti ZDARMA, do 

ostatních sítí za 1,90 Kč            
Doplňkové služby:                

1/ 200 volných minut do ostatních 
pevných sítí v ČR a v Evropě - za 

100 Kč/měsíc                    
2/ 50 volných minut do všech 

ostatních sítí v ČR a pevných v 
Evropě - za 100 Kč/měsíc          

3/ 3G mobilní internet (FUP 
8GB/měsíc, obvyklá rychlost 400 - 

700 kb/s)                        
Detailní informace na www.ufon.cz

Tarif je zaměřen na 
datový provoz       

Doplňkové služby:    
1/ DATA extra - navíc 

4 GB na měsíc - 
celkem 12 GB na 

měsíc - za 200 - za 
100 Kč/měsíc        

2/ DATA bez limitu - 
zcela bez FUP - za 

400 Kč/měsíc        
3/ Statická IP adresa - 

za 150 Kč/měsíc      
Detailní informace na 

www.ufon.cz

3.2

Poskytování dotovaného 
cenového plánu je 

podmíněno uzavřením 
smlouvy 24 měsíců

Poskytování dotovaného cenového 
plánu je podmíněno uzavřením 

smlouvy na 24 měsíců

Poskytování 
dotovaného 

cenového plánu je 
podmíněno 

uzavřením smlouvy 
na 24 měsíců

4
4.1 není rozděleno není rozděleno není rozděleno
4.2 není rozděleno není rozděleno není rozděleno
4.3 není rozděleno není rozděleno není rozděleno

Typ technologie (NMT/GSM/UMTS)

Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ bez rozlišení

Označení cenového plánu
Typ sítě (pevná/mobilní)

IV. Veřejně dostupné služby v pevných a mobilních sítích elektronických
komunikací – vzorové destinace

Označení podnikatele:                                               MobilKom, a.s.

Brno – Brno (ukončené v mobilních sítích)
- silný provoz

Druh služby

Národní volání - místní
Brno – Brno (ukončené ve vlastní síti)
- silný provoz
- slabý provoz
- víkend
Brno – Brno (ukončené v pevných sítích)
- silný provoz
- slabý provoz
- víkend

Mělník – Benešov (ukončené v mobilních sítích)
- silný provoz

- slabý provoz
- víkend
Mělník – Benešov (ukončené ve vlastní síti)
- silný provoz
- slabý provoz
- víkend
Mělník – Benešov (ukončené v pevných sítích)
- silný provoz
- slabý provoz
- víkend

- víkend
Karlovy Vary – Zlín (ukončené v mobilních sítích)

- slabý provoz
- víkend
Národní volání - dálková
Karlovy Vary – Zlín (ukončené ve vlastní síti)
- silný provoz
- slabý provoz

- slabý provoz (od … do … hod.)

- víkend
Karlovy Vary – Zlín (ukončené v pevných sítích)
- silný provoz
- slabý provoz

- silný provoz
- slabý provoz

- víkend (od … do … hod.)

- víkend
Určené podmínky rozhodující pro cenový plán     I)

- cenové podmínky

- další podmínky

Rozdělení provozu
- silný provoz (od … do … hod.)


