OZNÁMENÍ

Vážení zákazníci,
přistoupili jsme ke změně našeho ceníku.
Ceník ve znění těchto změn je dostupný na naší internetové stránce a na kontaktním místě na adrese
nám. Svobody 526, Třinec, PSČ 739 61.
Naše služby jsme rozšířili o nové EMTÉČKO tarify, kterými jsou tarif START za 50,- Kč, OPTIMAL za 199,- Kč a
MAXI za 499,- Kč, z nichž poslední dva obsahují též volná data. Tyto tarify lze libovolně kombinovat s
datovými balíčky 500 MB za 100,- Kč, 1,5 GB za 200,- Kč, 3 GB za 300,- Kč a 5 GB za 449,- Kč a ty dále
navyšovat pomocí služby FUP reset ve stejných datových objemech a za stejné ceny. Nespotřebované
volné minuty, SMS a nespotřebovaný FUP reset se převádí do dalšího měsíce. Bezplatné volání a SMS v naší
síti (služba VPN) je součástí tarifů. Každá 101. až 500. SMS po vyčerpání volných SMS v daném měsíci je
zdarma, ostatní za 1,20 Kč.
Podrobnosti této nové nabídky naleznete na naší internetové stránce.
Stávající FLEXI tarif je nadále funkční, nebude však již dále nabízen a pokud jej opustíte, nebude možné se
k němu vrátit. Jeho podmínky jsou pořád stejné, pouze zrušíme limit dat v roamingu, po jehož překročení
mohl být účtován příplatek za každý MB datového přenosu.
Přestože nejde o změny, které by zákazníky mohly vést k ukončení využívání našich služeb, budeme
respektovat, pokud zákazník odstoupí od smlouvy, nebude-li dané změny ceníku akceptovat, a to písemným odstoupením obsahujícím uvedení tohoto důvodu a doručeným nám nejpozději 12.1.2019 na adresu
Moraviatel a.s., nám. Svobody 526, Třinec, PSČ 739 61, anebo svým jednáním na našem kontaktním místě
na téže adrese a v téže lhůtě. V takovém případě je smlouva ukončena uplynutím dne 12.1.2019.
Ceník ve znění těchto změn je pro Vás účinný až od 13.1.2019. Budete-li však chtít nové tarify využívat již
dříve, může Vám být na základě Vaší žádosti o změnu služeb některý z EMTÉČKO tarifů aktivován již nyní; v
takovém případě je tento ceník vůči Vám účinný již od této aktivace.
Pokud jde o limity dat v roamingu, po jejichž překročení mohl být účtován příplatek, nebudeme tyto limity
uplatňovat již od 1.1.2019.
Přejeme Vám krásné Vánoce.
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