
rady a tipy pro dobrou koupi mobilu
Pořízení vhodného mobilního 
telefonu může být oříšek. Lze 
věřit informacím v reklamách 
a prodejcům, jejichž cílem 
je „hlavně prodat“? Nebo 
se spolehnout na přátele, 
kteří znají jen svůj telefon 
a většinou jsou přesvědčeni, 
jak dobře koupili? 

V článku vám sice neporadíme 
konkrétní značku a model, 
který je pro vás nejlepší, 
zjistíte však, jak se před koupí 
rozhodovat a jak správně 
vybírat.

JAK VYBRAT MOBIL

jak dobře
vybrat mobilní telefon?
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 Jaký mobil se hodí pro konkrétní uživatele?
 Jaké otázky si položit před koupí mobilu?
 Vyplatí se koupit dotovaný telefon?
 Má smysl koupit mobil z druhé ruky?

z článku se mimo jiné dozvíte

Hned v úvodu si na rovinu řekněme neoddiskutovatelnou skuteč-
nost: ideální mobil neexistuje a zřejmě ani nikdy nebude exis-
tovat. Požadavky uživatelů se značně různí, nikdy se nesjednotí 
a kvůli několika uživatelům nebude výrobce mobilů vyrábět 

speciální řadu „na míru“. Každý člověk je jinak náročný, každý potřebuje 
něco jiného, a každý proto musí vždy udělat nějaký kompromis.

Naprostá většina uživatelů chce s mobilem hlavně telefonovat a psát 
textové zprávy, mnoho lidí vůbec nezajímají nějaké další funkce. Přesto 
by se ale třeba nevzdali pohodlného ovládání, hodí se také delší výdrž, 
vnitřní paměť na telefonní čísla nebo textovky také není zcela od věci, 
vlastní melodie udělají z každého mobilu „jiný“ přístroj ... Když víte, co 
chcete, rozhodování je rázem jednodušší.

Cena na prvním místě

Základní požadavky na mobilní telefon bývají často stejné, uvažuje se 
s kritérii cena, vzhled, ergonomie, parametry a funkce.

Cena je většinou nejdůležitějším hlediskem před koupí, často jde ale 
ruku v ruce s ostatními požadavky. Vždy si tedy nejdříve stanovte funkce 
a vlastnosti, které by váš budoucí mobil měl mít, a poté také přibližnou 
cenovou kategorii, do které by se měl vejít. Pokud chcete při nákupu 
ušetřit, bude se vám hodit několik následujících rad:

Nekupujte hned v prvním obchodě: Ceny se u jednotlivých prodejců 
hodně liší a nemáte-li přehled, můžete prodělat i několik tisíc. Obejděte 
více obchodů, konzultujte se známými, zda neznají i jiné obchody než 
vy, podívejte se také na internet.

Opravdu se podívejte na internet: internetové obchody mohou nabíd-
nout a také nabízejí mnohem výhodnější ceny než „kamenní“ obchod-
níci. Obracejte se ale raději na osvědčené obchody, které vám neproda-
jí mobilní telefony z tzv. šedého dovozu, jež mají omezené možnosti 
záruční opravy. Můžeme doporučit například internetový obchod Cy-
bex.cz (www.cybex.cz), se kterým navíc ušetříte díky slevě, kterou jsme 
pro vás připravili – viz strana 111.

Telefon lze koupit na splátky. V tomto případě zaplatíte pouze menší 
část celkové ceny telefonu a zbytek budete po určitou dobu splácet. Je 
to sice zavazující, nicméně nemusíte najednou zaplatit plnou cenu, což 
může být výhoda.

Můžete pořídit dotovaný přístroj u operátora. Tato možnost je jakousi 
variantou nákupu mobilu na splátky, je ovšem mnohdy méně výhodná. 
Na první pohled by se mohlo zdát, že cena dotovaných přístrojů je skvě-
lá. Musíte ale vzít v úvahu fakt, že se na dva roky (u Oskara na pět měsíců) 
upisujete k využívání služeb a placení měsíčního paušálu k vybranému 
tarifu. Telefon je navíc u Eurotelu a T-Mobilu často blokovaný a u těchto 
operátorů také musíte zaplatit nesmyslně vysoký aktivační poplatek. Za 
mnoho dotovaných telefonů tedy ve skutečnosti hned na začátku zaplatí-
te víc, než kdybyste si je koupili za plnou cenu. Výjimkou je Oskar, jehož 
dotace jsou naopak dosti výhodné.

Sledujte nabídku předplacených sad. Někdy se stane, že se v předplace-
ných sadách Eurotelu a T-Mobilu objeví telefony za výhodnější ceny, ke 
kterým navíc dostanete ještě kartu SIM s kreditem. V poslední době se 
takto výhodně dá koupit například Nokia 7650, Philips Fisio 620 a 820, 
a další. Kdybyste tyto mobilní telefony koupili samostatně, většinou bys-
te za ně zaplatili víc.

Pátrejte po speciálních akcích operátorů. Mobilní operátoři občas nabí-
zejí telefony za zvýhodněných podmínek, například na základě kuponu, 
který lze snadno sehnat. Obvykle se tak děje u příležitosti významnějších 
svátků, například Vánoc.

Kupte telefon u Oskara. Ačkoli to může vypadat jako reklama, ceny 
u Oskara jsou často výrazně nižší než u ostatních dvou operátorů. Vyplatí 
se zejména mobily se současnou aktivací některého z paušálních progra-
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