
zdarma!
volejte

Telefon Volno, Telefon Volno Plus

O víkendech a ve všední 
den mimo špičku volejte 
ZDARMA!

balíček Volno a Volno Plus

razítko prodejního místa:

Více informací o cenových programech: 
značkové prodejny TELEPOINT a TELEPOINT PARTNER
bezplatná linka 800 15 15 15 | www.telecom.cz   

K vybraným cenovým programům řady „Telefon 
a Internet“ si můžete pořídit jeden ze zdokonalených 
nadstavbových balíčků Volno a Volno Plus, aniž byste 
měnili váš stávající cenový program. Balíčky Volno 
a Volno Plus obsahují výhody cenových programů 
Telefon Volno a Telefon Volno Plus. 

Balíček Volno      

cena nadstavbového balíčku je jen 100 Kč měsíčně

Balíček Volno Plus      

cena nadstavbového balíčku je jen 170 Kč měsíčně

Upravené cenové programy a nadstavbové balíčky Volno 
a Volno Plus jsou platné od 1. 4. 2005. 

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Vnitrostátní hovory nejsou účtovány po dobu prvních 
30 minut, poté jsou účtovány minutovými sazbami dle 
stávajícího ceníku. Počet hovorů není nijak omezen.



Telefon Volno a Telefon Volno Plus vyberte si svůj cenový program

Nyní vám přinášíme ještě výhodnější cenové 
programy, se kterými si konečně vychutnáte 
opravdovou volnost při telefonování – o víkendech 
a ve všední dny mimo špičku volejte do pevných 
sítí po celé České republice ZDARMA!

Užívejte si volání naplno s těmito skvělými 
výhodami:

■   volání do pevných sítí po celé ČR o víkendech 
a mimo špičku zdarma

■   navíc nižší minutové sazby ve špičce, na mobil 
a na internet

■   převoditelné volné minuty do dalšího měsíce pro 
volání ve špičce (s programem Telefon Volno Plus)

Seznamte se s výhodami cenových programů.

Telefon Volno      

■   volání do pevných sítí v ČR mimo špičku 
a o víkendech ZDARMA

■   navíc nižší minutové sazby ve špičce, na mobil 
a na internet

   měsíční poplatek 429 Kč 

Telefon Volno Plus      

■   volání do pevných sítí v ČR mimo špičku 
a o víkendech ZDARMA

■   navíc 60 volných minut pro volání do pevných 
sítí v ČR ve špičce (převoditelných do dalšího 
měsíce)

■   navíc nižší minutové sazby ve špičce, na mobil 
a na internet

   měsíční poplatek 499 Kč 

 
Telefon Volno Telefon Volno 

Plus

Měsíční poplatek 429,00 Kč 499,00 Kč

Místní volání 

ve špičce 1,50 Kč 1,40 Kč

mimo špičku, v noci, o víkendu 
a svátcích 

0,00 Kč 0,00 Kč

Dálkové volání

ve špičce 3,00 Kč 2,80 Kč

mimo špičku, v noci, o víkendu 
a svátcích 

0,00 Kč 0,00 Kč

Volání do mobilních sítí

5,50 Kč 5,15 Kč

připojení k internetu

I. pásmo – prvních 10 minut 1,50 Kč 1,50 Kč

I. pásmo – další minuty 0,84 Kč 0,83 Kč

II. pásmo – prvních 10 minut 0,60 Kč 0,60 Kč

II. pásmo – další minuty 0,26 Kč 0,24 Kč

Ceny hovorů o víkendu a mimo špičku jsou hrazeny v rámci 
měsíčního poplatku.

Časová pásma
Místní, dálkové a mezinárodní hovory 

špička: pracovní dny 7–19 hod.

mimo špičku: pracovní dny 19–22 hod., 5–7 hod.

noc: pracovní dny 22–5 hod.

víkend a svátek: sobota, neděle a státem uznané svátky  
0–24 hod. 

Připojení k internetu

I. pásmo: pracovní dny 6–18 hod.

II. pásmo: pracovní dny 18–6 hod., sobota, neděle a státem 
uznané svátky 0–24 hod.

Vnitrostátní hovory nejsou účtovány po dobu prvních 30 minut, 
poté jsou účtovány minutovými sazbami dle ceníku programů 
Telefon Volno a Telefon Volno Plus.  
Počet hovorů není nijak omezen.


