
Nabídka mobilních služeb 
pro členy družstva

Telekomunikační služby jsou poskytovány společností 
Vodafone Czech Republic a.s. a COOP Mobil s.r.o.

Tarify v nabídce od Vodafone

* Měsíčně s bonusem
Cena v případě využití výhod z nákupů v COOP. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Kompletní ceník včetně roamingových a dalších služeb na 
vyžádání. Na tarify výše se vztahuje smluvní závazek 2 roky.

** Ceny dle cílové destinace

Výhody za nákupy V Coop

Tarify Vodafone Standardní tarif
Coop ii

neomezený tarif
Coop i

neomezený tarif
Coop ii

neomezený tarif
Coop iii

Měsíčně 159 Kč 299 Kč 329 Kč 379 Kč

Měsíčně s bonusem * -- 279 Kč 309 Kč 359 Kč

Volné minuty -- neomezeně neomezeně neomezeně

Volné SMS -- neomezeně neomezeně neomezeně

Volání do ČR ** 0,90 - 1,90 Kč zdarma zdarma zdarma

SMS do ČR ** 0,80 - 1,20 Kč zdarma zdarma zdarma

Data v tarifu 1,5 GB 1,5 GB 3 GB 5 GB

Dokup dat (velikost/cena) 250 MB
89 Kč

250 MB
89 Kč

500 MB
119 Kč

1 GB
179 Kč

Objednávky na www.skupina.coop/clenove

Bonus program jako 5 Kč z tarifu 
pro Neomezené tarify a 20% sleva 
na volání a SMS pro Standardní 
tarify za každý registrovaný nákup 
nad 100 Kč.
Slevy je možné využít maximálně 1xtýdně 
- platí pondělí až neděle.
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10 volných minut v rámci pravi-
delných Produktových akcí za 
nákup min. 3 produktů v akci.
Výhodu lze využít každý den a platí pouze pro 
Standardní tarify.
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Tarify v nabídce od Coop MoBil

Standardní tarif Coop

Měsíčně Volání do ČR * SMS do ČR * Měsíční data k objednání
velikost/cena

Dokup dat
velikost/cena

1 Kč 0,90 - 1,90 Kč 0,80 - 1,20 Kč 25 MB
20 Kč

300 MB
159 Kč

1 GB
399 Kč

25 MB
20 Kč

100 MB
60 Kč

* Ceny dle cílové destinace
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Kompletní ceník včetně roamingových a dalších služeb na vyžádání.

Příklad: Zaměstnanec má aktivní 25 MB měsíčně za 20 Kč a výjimečně má zájem o navýšení dat na daný měsíc o 100 MB za 60 Kč. Daný měsíc má 
tedy k dispozici 125 MB za 80 Kč.

Bonus program jako 20% sleva na volání a SMS 
pro Standardní tarif za každý registrovaný  

nákup nad 100 Kč.
Slevy je možné využít maximálně 1xtýdně  

- platí pondělí až neděle.

10 volných minut vrámci pravidelných Produk-
tových akcí za nákup min. 3 produktu v akci.

Výhodu lze využít každý den.

Výhody za nákupy
V Coop

1
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Pro koho je nabídka určena. 
Nabídka mobilních služeb platí pro členy skupiny 
COOP. Při objednávce zvoleného tarifu dojde k ověření 
u daného družstva.

Kdy přijímáme objednávky. 
Objednávat vybrané tarify a využít tak nabídku tarifů od 
samého začátku, je možné od 1. 2. 2019.

Kdy služba startuje 
Členské tarify bude možné využít již od 1. 2. 2019 a začít 
tak čerpat výhodné mobilní ceny.

Na koho se obrátit 
Pro objednávky a případné dotazy se prosím obracejte 
na telefon 234 493 116 nebo na emailovou adresu 
coop@maternacz.com.

Maximální komfort úhrady 
Pro pravidelné měsíční úhrady drobných částek za Vaše 
služby můžete využít službu Autoplatba pouhým jedním 
nastavením ve webové samoobsluze.
Rádi Vás nastavením Autoplatby provedeme a poradíme.

Další výhody 
Navíc lze ke Standardnímu tarifu využít balíček 5 zdarma, 
se kterým voláte na čísla uvedená na Vaší smlouvě 
zdarma.
Pro více informací nás kontaktujte.

Pro dotazy:

coop@maternacz.com
Tel.: 234 493 116

Technicky službu zajišťuje: MATERNA Communications a.s.

Svaz českých a moravských spotřebních družstev 
(Skupina COOP) sdružuje 47 spotřebních družstev, která 
provozují dohromady téměř 2.900 prodejen s celkovou prodejní 
plochou okolo 350.000 m2 a zaměstnávají necelých 13.500 lidí.

Objednávky na www.skupina.coop/clenove


