Vážení zákazníci,
rádi Vás informujeme o změnách našeho ceníku, z nichž většina souvisí s příznivými změnami v naší nabídce.
Jste-li uživateli některého z Emtéčko tarifů, můžete si nově po vyčerpání Vašeho datového balíčku Internet v
mobilu S, M, L nebo XL navýšit objem dat prostřednictvím služby FUP reset.
Toto navýšení je vždy v takovém objemu, v jakém je Váš balíček Internet v mobilu, avšak za cca polovinu jeho
ceny.
Pokud si takto navýšíte data a nepodaří se Vám je vyčerpat, převedeme Vám nespotřebovaná data do dalšího
měsíce tak, že se Vám o ně navýší objem dat Vašeho balíčku Internet v mobilu.
Nadto rozšiřujeme naši nabídku datových balíčků o denní balíček, který Vám za 20 Kč umožní datovat 50 MB
do uplynutí dne, v němž jste si jej aktivovali.
Ceník také měníme v jeho čl. V.6. tak, že informaci týkající se objemu čerpání datové služby v roamingu v
EU/Zóně 1, Vám budeme prostřednictvím SMS zasílat pouze v případě vyčerpání limitu podle čl. V.4. ceníku,
nikoliv již při dosažení 80 % tohoto limitu.
Též pro vyloučení jakýchkoliv pochybností výslovně potvrzujeme, že služba VPN je poskytována výhradně v
rámci sítě Emtéčko (využívající síť O2) na území České republiky.
Ceník ve znění těchto změn je účinný ode dne 4.11.2017.
Jsme přesvědčeni, že nejde o změny, které by Vás mohly vést k ukončení využívání našich služeb. Přesto
budeme respektovat, pokud odstoupíte od smlouvy, nebudete-li dané změny ceníku akceptovat, a to písemným
odstoupením obsahujícím uvedení tohoto důvodu a doručeným nám nejpozději 3.11.2017 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 3.11.2017.
Tímto oznámením plníme svou povinnost podle § 63 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, a podle smluv s Vámi, uveřejnit informaci o změně ceníku alespoň 1 měsíc před nabytím
účinnosti takové změny.
Služby FUP reset a denní datový balíček jsou nové a rozšiřují naši nabídku. Jejich využití je jen na Vás. Proto si
přejeme, abyste tuto nabídku mohli využít již nyní. Z tohoto důvodu oznamujeme, že tyto nové služby FUP reset
a tento nový denní datový balíček jsou předmětem speciální akce, která platí ode dne 3.10.2017 do uplynutí
dne 3.11.2017; znamená to, že tyto nové služby, dle pravidel uvedených v ceníku ve znění jeho změn, budeme
ve vztazích s klienty, kteří o ně budou mít zájem, bez dalšího uplatňovat již ode dne 3.10.2017.
Vaše Emtéčko.

