
Přehled a srovnání předplacených služeb
předplacená služba předplacená služba
tarif Original Go Quatro Go Fun Go Special Go Oskarta Flexisazba Parta Standard SMS Extra Rock'n'Roll Home tarif

ceník ceník
měsíční paušál 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 69 Kč 0 Kč 0 Kč měsíční paušál
do vlastní sítě (špička) 7,70 Kč/min 8,00 Kč/min 7,70 Kč/min 5,60 Kč/min 3,70 Kč/min 2,40 Kč/min 4,90 Kč/min 5,80 Kč/min 7,60 Kč/min 4,50 Kč/min 6,90 Kč/min 5,60 Kč/min do vlastní sítě (špička)
do vlastní sítě (mimo špičku) 7,70 Kč/min 3,10 Kč/min 7,70 Kč/min 5,60 Kč/min 3,70 Kč/min 2,40 Kč/min 4,90 Kč/min 3,50 Kč/min 7,60 Kč/min 3,00 Kč/min 1,10 Kč/min 5,60 Kč/min do vlastní sítě (mimo špičku)
do jiných mobilních sítí (špička) 7,70 Kč/min 11,50 Kč/min 7,70 Kč/min 5,60 Kč/min 7,90 Kč/min 7,60 Kč/min 6,50 Kč/min 6,90 Kč/min 5,60 Kč/min do jiných mobilních sítí (špička)
do jiných mobilních sítí (mimo špičku) 7,70 Kč/min 9,20 Kč/min 7,70 Kč/min 5,60 Kč/min 7,90 Kč/min 7,60 Kč/min 6,50 Kč/min 6,90 Kč/min 5,60 Kč/min do jiných mobilních sítí (mimo špičku)
do Českého Telecomu (špička) 7,70 Kč/min 11,50 Kč/min 7,70 Kč/min 5,60 Kč/min 7,90 Kč/min 7,60 Kč/min 4,50 Kč/min 6,90 Kč/min 5,60 Kč/min do Českého Telecomu (špička)
do Českého Telecomu (mimo špičku) 7,70 Kč/min 3,10 Kč/min 7,70 Kč/min 5,60 Kč/min 7,90 Kč/min 7,60 Kč/min 3,00 Kč/min 6,90 Kč/min 5,60 Kč/min do Českého Telecomu (mimo špičku)
sleva při delším volání ano ne ne ne ano ne ne sleva při delším volání
hlasová schránka hlasová schránka
SMS do vlastní sítě 3,80 Kč 3,80 Kč 2,10 Kč 3,40 Kč 2,40 Kč 1,20 Kč 1,20 Kč 3,50 Kč 2,10 Kč 2,10 Kč 3,40 Kč 3,40 Kč SMS do vlastní sítě
SMS do cizích sítí 3,80 Kč 3,80 Kč 2,10 Kč 3,40 Kč 3,50 Kč 2,10 Kč 2,10 Kč 3,40 Kč 3,40 Kč SMS do cizích sítí
MMS do vlastní sítě 11,60 Kč 11,60 Kč 5,80 Kč MMS do vlastní sítě
MMS do cizích sítí MMS do cizích sítí
wap wap
wap přes GPRS wap přes GPRS

účtovací jednotka účtovací jednotka
internet (špička) 5,80 Kč/min 7,60 Kč/min 4,50 Kč/min 6,90 Kč/min 5,60 Kč/min internet (špička)
internet (mimo špičku) 3,50 Kč/min 7,60 Kč/min 3,00 Kč/min 1,10 Kč/min 5,60 Kč/min internet (mimo špičku)
internet přes GPRS internet přes GPRS

účtovací jednotka účtovací jednotka
časová pásma časová pásma
špička 0.00-24.00 h 7.00-16.00 h 0.00-24.00 h 0.00-24.00 h 8.00-19.00 h 0.00-24.00 h 8.00-19.00 h 8.00-15.30 h 0.00-24.00 h špička
mimo špičku 16.00-7.00 h 19.00-8.00 h 19.00-8.00 h 15.30-8.00 h mimo špičku

+ víkendy a svátky ano ano ano ano + víkendy a svátky

předplacená služba předplacená služba
tarif Original Go Quatro Go Fun Go Special Go Oskarta Flexisazba Parta Standard SMS Extra Rock'n'Roll Home tarif

telefonování telefonování
účtování hovorů 60 + 30 s 60 + 1 s 60 + 1 s 60 + 30 účtování hovorů
levnější volání na vybrané číslo ano ano ano ne ne levnější volání na vybrané číslo

název služby Twist Nej Twist Nej Twist Nej ne ne název služby
cena volání na zvolené číslo 3,50 Kč/min 3,50 Kč/min 3,50 Kč/min ne ne cena volání na zvolené číslo
první nastavení zdarma zdarma zdarma ne ne první nastavení
další změna 116 Kč 116 Kč 116 Kč ne ne další změna

změna tarifů ano ano ne zdarma zdarma zdarma ne ne změna tarifů
další změny ano ano ne 116 Kč 116 Kč zdarma ne ne další změny

přechod na paušální program přechod na paušální program
zachování čísla zachování čísla
převod kreditu převod kreditu

nezobrazení čísla (CLIR) nezobrazení čísla (CLIR)
zpráva o zmeškaných hovorech zpráva o zmeškaných hovorech
zprávy zprávy
SMS z internetu SMS z internetu
MMS MMS
informační služby – SMS informační služby – SMS
informační služby – MMS informační služby – MMS
roaming a zahraniční hovory roaming a zahraniční hovory
volání do zahraničí volání do zahraničí
internetové volání do zahraničí internetové volání do zahraničí
příchozí hovory v zahraničí příchozí hovory v zahraničí
hovory ze zahraničí – přímý roaming hovory ze zahraničí – přímý roaming
hovory ze zahraničí – zpětné volání hovory ze zahraničí – zpětné volání
sestavovací poplatek za odchozí hovor sestavovací poplatek za odchozí hovor
SMS ze zahraničí SMS ze zahraničí
GPRS a MMS roaming GPRS a MMS roaming
datové služby datové služby
datové služby (CSD) datové služby (CSD)
datové služby (HSCSD) datové služby (HSCSD)
datové služby (GPRS) datové služby (GPRS)
wap wap
mobilní e-mail mobilní e-mail
karta SIM karta SIM
kapacita karty SIM kapacita karty SIM
výměna karty SIM výměna karty SIM

ztracená ztracená
odcizená odcizená
poškozená poškozená
na vyšší verzi na vyšší verzi

ostatní služby ostatní služby
nastavení služeb na internetu nastavení služeb na internetu
GSM bankovnictví GSM bankovnictví
asistenční služba asistenční služba

vyhledání čísel vyhledání čísel
přímé spojení s vyhledaným číslem přímé spojení s vyhledaným číslem
vyhledání informací vyhledání informací

věrnostní program věrnostní program
audiopohlednice audiopohlednice
MMS pohled MMS pohled
předplacené sady předplacené sady
předplacené sady předplacené sady
počet sad počet sad
nejlevnější telefon nejlevnější telefon
samostatná předplacená karta samostatná předplacená karta
dobíjení kreditu dobíjení kreditu
zjištění aktuálního kreditu zjištění aktuálního kreditu

jednou za den jednou za den
další zjištění další zjištění

podrobný výpis hovorů podrobný výpis hovorů
povinné odchozí hovory povinné odchozí hovory
doba na znovudobití karty doba na znovudobití karty
způsoby dobíjení způsoby dobíjení

kuponem na dobíjecí lince kuponem na dobíjecí lince
kuponem s pomocí infolinky kuponem s pomocí infolinky
kuponem textovou zprávou kuponem textovou zprávou
kuponem z jiného telefonu kuponem z jiného telefonu
kuponem na internetu kuponem na internetu
přímá platba na internetu přímá platba na internetu
převodem z účtu převodem z účtu
pomocí telefonického bankovnictví pomocí telefonického bankovnictví
přímo z mobilu (GSM bankovnictví) přímo z mobilu (GSM bankovnictví)
přímo z mobilu (jiným způsobem) přímo z mobilu (jiným způsobem)
v bankomatu v bankomatu
v terminálech Sazky v terminálech Sazky
v terminálech CCS v terminálech CCS
z účtu zákazníka s paušálem z účtu zákazníka s paušálem

bonus za dobíjení bonus za dobíjení
kupóny a doba pro čerpání kreditu kupóny a doba pro čerpání kreditu

další informace další informace
internet internet
infolinka (z předplacené karty) infolinka (z předplacené karty)
infolinka (z jiného telefonu) infolinka (z jiného telefonu)
infolinka (ze zahraničí) infolinka (ze zahraničí)

0.00-24.00 h

7,30 Kč/min
0,07 Kč/kB 0,07 Kč/kB

5 kB1 kB

10 Kč

5 kB1 kB
6,50 Kč/min

1 kB
7,30 Kč/min

3,20 Kč/min
0,60 Kč/kB

3,10 Kč/min
0,70 Kč/kB + 0,70 Kč/h

1,80 Kč/min
0,70 Kč/kB

ne
2,30 Kč/minzdarma

10 Kč
2,40 Kč

7,30 Kč/min
7,30 Kč/min
7,30 Kč/min
7,30 Kč/min

T-Mobile TwistEurotel Go Oskarta

0 Kč

T-Mobile Twist

60 + 1 s

Eurotel Go Oskarta

60 + 1 s
ano

Eurotel Duet
ne

sleva 20 %
zdarma jednou měsíčně

95 Kč
zdarma

zdarma
ano

zdarma
ano

zdarma
ano

ano
ano

ano
ano

ano
ano

ano

ano (placené, určitý počet zdarma)

ano

ano (zdarma i placené)

ne

ano (zdarma)
ano

SMS Info
ano

GSM InfoText
ano

SMS Info
MMS Info

ano

MMS servis

ano

MMS Magazín

ano
I-Call
ano

Netcall *55
ano

ne
ano

ano
ano

ne
ano

ne
ano

17,40 Kč
ano

17,40 Kč
ano

zdarma
ano

ano

ano (9,6 kb/s)

ano

ano (14,4 kb/s)

ne

ano (9,6 kb/s)
ne
ano

ano (43,2 kb/s)
ano

ne
ano

ano
jmeno@t-email.cz

ano
telefonníčíslo@sms.eurotel.cz

ano
jméno@mujoskar.cz

250 čísel, 15 SMS250 čísel, 10 SMS, 15 kódů 220 čísel, 20 SMS

ne
ne

ne
ne

zdarma (jednou ročně)
zdarma (jednou ročně)

488 Kč
488 Kč (karta Universal SIM)

ne
400 Kč (SIM karta s Juice nebo karta Smart)

zdarma (jednou ročně)
348 Kč (karta SIM Plus)

ano
ano

ne
ano

ano
ano

ano
Eurotel Asistent 1188

ano
ano (1187)

ano

ne
ne

ano
ano

ne
ne

ano (*101#)

ne

ano (s výjimkou tarifu Rock'n'Roll)

ano

ano

ne

ne

500 Kč (kredit 500 Kč)

ano (*22#)

ne

zdarma
zdarma

zdarma
2 Kč

zdarma
zdarma

ano

18 měsíců

ano
ano ano

ano

ano
ne

ano
ano

ano
ne

ne
ne

ano
ano (Raiffeisen Bank)

ne
ne

ano (GE Capital Bank)
ne

ano
ne

ne
ano

ano
ano

ano
ano

ano
ne

ano
ne

ne
ano

ne
ne

ne
400 Kč (12 měsíců)

věrnostní program Go Bod
250 Kč (18 měsíců)

ne
250 Kč (6 měsíců)

800 Kč (12 měsíců)
2000 Kč (12 měsíců)

350 Kč (18 měsíců)
550 Kč (18 měsíců)

500 Kč (6 měsíců)
1 200 Kč (10 měsíců)

www.t-mobile.cz

950 Kč (18 měsíců)

www.mobilgo.cz

2 400 Kč (10 měsíců)

www.oskar.cz
4603

603 603 603
*88 *077

800 770 077800 330 088
*101*+420 267 011 188# *123*+420 271 177 100# *111*+420 603 124 603#

ano

ano
nene

ano
ano (+ 17 Kč)

ano

95 Kč

9
Philips Fisio 121, Siemens A50, A55 (3 495 Kč)

245 Kč (kredit 50 Kč)

ano (*104*#)

ne
min. každé 3 měsíce

Go Bod
ano

ano
ano

11,60 Kč

2,90 Kč/min

9,50 Kč
9,50 Kč

6,50 Kč/min
0,06 Kč/kB + 0,60 Kč/h

1 kB

13 měsíců 13 měsíců

ne
ne

ano

6
Siemens A50 (2 999 Kč)
499 Kč (kredit 300 Kč)

ne
ano

T-Mobile Asistent


