Tarify Firma: tarify se sdíleným kreditem
Jeden tarif, který flexibilně pokryje potřeby mobilního volání celé vaší firmy
Tarify Firma jsou určeny pro malé a střední firmy a představují jednoduché
řešení pro optimalizaci komunikačních nákladů. Balík sdíleného kreditu
mohou jednoduše využívat všichni zaměstnanci, a to nejen na mobilní volání.
 díky balíku volného kreditu, který je sdílený více zaměstnanci, jednoduše optimalizujete celkové
náklady na mobilní komunikaci ve firmě
 volný kredit čerpáte na hovory do všech sítí, včetně mezinárodních v rámci Evropy,
ale i na SMS a MMS do všech zemí a na datové přenosy
 nespotřebovaný kredit se převádí do dalšího období, kde se čerpá vždy jako první
Hlavní benefity tarifu Firma:
 volání v rámci firmy máte zdarma – služba Podniková síť je automaticky součástí tarifu a díky ní
voláte ve firmě za 0 Kč/min.
 kredit sdílí více SIM karet – jejich počet není v jednotlivých úrovních tarifu nijak limitován,
proto jej můžete mnohem lépe využít
 máte možnost flexibilně přidávat nové SIM karty pod tarif, nebo je naopak ubírat podle aktuální
situace ve firmě
Další výhody tarifů Firma:
 cena za min. při volání v národních sítích začíná na 2 Kč bez DPH
 až o 60 % levnější mezinárodní hovory v Evropě – za 9,90 Kč/min. bez DPH
 automatické členství v Bonus programu; za využívání služeb sbíráte Bonus body,
které můžete vyměnit za slevy na služby či nákup telefonů

Ceník tarifů Firma
Měsíční paušál
Volný sdílený kredit
Měsíční poplatek
za každou SIM
kartu ve skupině
Cena minuty
v rámci služby
Podniková síť
Cena minuty
Cena minuty při
mezinárodním
hovoru*
SMS
MMS
GPRS/EDGE
Internet &
web’n’walk
WAP

Firma 3 000
3 000 Kč (3 600)
3 000 Kč (3 600)

Firma 6 000
6 000 Kč (7 200)
6 000 Kč (7 200)

Firma 9 000
9 000 Kč (10 800)
9 000 Kč (10 800)

Firma 12 000
12 000 Kč (14 400)
12 000 Kč (14 400)

Firma 18 000
18 000 Kč (21 600)
18 000 Kč (21 600)

140 Kč (168,00)

140 Kč (168,00)

140 Kč (168,00)

140 Kč (168,00)

140 Kč (168,00)

0 Kč (0,00)

0 Kč (0,00)

0 Kč (0,00)

0 Kč (0,00)

0 Kč (0,00)

4 Kč (4,80)

3,50 Kč (4,20)

3 Kč (3,60)

2,50 Kč (3,00)

2 Kč (2,40)

9,90 Kč (11,88)

9,90 Kč (11,88)

9,90 Kč (11,88)

9,90 Kč (11,88)

9,90 Kč (11,88)

1,50 Kč (1,80)
5 Kč (6,00)

1,50 Kč (1,80)
5 Kč (6,00)

1,50 Kč (1,80)
5 Kč (6,00)

1,50 Kč (1,80)
5 Kč (6,00)

1,50 Kč (1,80)
5 Kč (6,00)

0,05 (0,06)

0,05 (0,06)

0,05 (0,06)

0,05 (0,06)

0,05 (0,06)

0,50 (0,60)

0,50 (0,60)

0,50 (0,60)

0,50 (0,60)

0,50 (0,60)

* Mezinárodní hovory – platí pro pásma 1–4 (Evropa).
Uvedené ceny jsou v Kč bez (v závorce včetně) DPH a platí v rámci ČR. V případě volání se cena vztahuje na minutu hovoru, přičemž první minuta
se účtuje celá a následující doba spojení již po třiceti sekundách.
Pod tarif Firma lze přidat SIM kartu se smlouvou na dobu neurčitou, která nevyužívá HITovou variantu tarifu nebo telefon za zvýhodněnou cenu.
Každý firemní zákazník platí paušál za tarif a za počet SIM karet ve skupině.

Pomůžeme vám najít nejlepší tarif pro vaši firmu

Tarify Podnikatel nebo Firma
Kolik SIM karet ve své
firmě využíváte/budete
využívat?

1 až 3

Jaká je současná/
očekávaná měsíční
útrata za mobilní
telefony ve vaší firmě?

< 3 000 Kč

≥ 3 000 Kč

Jaké vlastnosti kreditu
preferujete?

X

X

Preferujete Bonus body
jako speciální benefit ke
smlouvě (vs. HIT a TME)?

X

X

Volají si zaměstnanci
ve vaší firmě navzájem
často?
Doporučujeme

4 a více

< 3 000 Kč

flexibilní, sdílený všemi
SIM

X

Ano

Ne

Ano

flexibilní, sdílený všemi
SIM

X

Ne

≥ 3 000 Kč

X

Ano

flexibilní, sdílený všemi
SIM

X

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

1

2

1

2

3

2

3

2

4

4

4

3

1

2

4

4

4

2

3

2

3

2

4

4

4

3

Vysvětlivky
1 tarif Podnikatel a T-Mobile Tým
2 tarif Podnikatel
3 tarif Podnikatel a Podniková síť
4 tarif Firma

dotaz na velikost
tarifu
Hlavní benefity tarifů Firma:
 jeden tarif pro celou firmu – vaše náklady na volání optimalizujete
automaticky, pod tarif navíc jednoduše přidáváte a odebíráte SIM karty
podle aktuální situace ve vaší firmě

dotaz na velikost
tarifu

dotaz na velikost
tarifu

 kredit sdílí více SIM karet – jejich počet není v jednotlivých úrovních tarifu
nijak limitován, proto jej můžete mnohem lépe využít
 volání v rámci firmy za 0 Kč/min.
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