Vážení zákazníci,
přistoupili jsme ke změně našeho ceníku, resp. nabídky našich služeb.
Ceník ve znění těchto změn je účinný od 7.4.2020 a dostupný na naší
internetové stránce a na kontaktním místě na adrese nám. Svobody 526,
Třinec, PSČ 739 61.
Navyšujeme počet volných minut v hlasových tarifech a objem dat
v datových balíčcích, např. nově nabízíme prakticky neomezený hlasový
tarif („Mega emtéčko“) za cenu 300,- Kč (vč. DPH), tarif „Emtéčko malé“
zdvojnásobuje počet volných minut. Vede to ke změnám v tarifech a
datových balíčcích, které budou nabízeny takto:
hlasový tarif
(vč. DPH)

paušál

SMS

MM
S

Emtéčko mini

25

1,82

2,96

Emtéčko malé

155

1,45

2,96

200

Mega emtéčko

300

1,21

2,96

10000

Velikost balíčku

volné
minuty

volné
SMS

VPN
minuty

VPN SMS

10000

10000

40

10000

10000

10000

10000

10000

Cena (vč. DPH)

Denní internet (FUP 50 MB)

20 Kč

Data 1 GB (FUP 1 GB)

110 Kč

Data 3 GB (FUP 3 GB)

160 Kč

Data 10 GB (FUP 10 GB)

300 Kč

Data 20 GB (FUP 20 GB)

450 Kč

Ode dne 7.4.2020 jsme také snížili cenu balíčku 200 SMS o jednu třetinu (na
100,- Kč vč. DPH). Snížili jsme také příplatek při nepřiměřeném využívání
datových služeb v roamingu v EU/Zóně 1 a upravili datové limity, při jejichž
překročení se účtuje.

Nadále tak již nebudeme poskytovat tarif „Emtéčko tak akorát“. Užíváte-li
tento tarif, budete převedeni na tarif „Mega emtéčko“; jste-li uživateli
ostatních tarifů, budete je užívat za výše uvedených nových podmínek.
Jste-li uživateli datových balíčků (resp. mají-li Vám být obnoveny na další
měsíc), budete převedeni na nové baličky takto: (i) „Internet v mobilu S“ na
„Data 1 GB“, (ii) „Internet v mobilu M“ na „Data 3 GB“, (iii) „Internet v mobilu L“
na „Data 10 GB“ a (iv) „Internet v mobilu XL“ na „Data 10 GB“.
Převod nespotřebovaných volných minut a volných SMS a dat
nespotřebovaných v rámci FUP reset za měsíc březen 2020 tím není dotčen.
Věříme, že hlasové tarify a balíčky jsou nyní zase o něco výhodnější a že
nárůst služeb (volných minut a dat), které jsou obsaženy v jejich cenách,
ospravedlňuje mírné navýšení těchto cen.
Přesto, nebudete-li dané změny akceptovat, máte právo ukončit smlouvu, a
to písemným odstoupením obsahujícím uvedení tohoto důvodu a
doručeným nám nejpozději 6.4.2020 na adresu Moraviatel a.s., nám.
Svobody 526, Třinec, PSČ 739 61, nebo svým jednáním na našem kontaktním
místě na téže adrese a v téže lhůtě. V takovém případě je smlouva
ukončena uplynutím dne 6.4.2020.

