
Službu „Věrná SIMka“ (dále jen „Nabídka“) může získat vybraný stávající nefiremní zákazník (dále jen 
„Stávající zákazník“) společnosti Air Telecom s.r.o., nástupce (dále jen „Poskytovatel). Nabídka se řídí Vše-
obecnými podmínkami Poskytovatele.

Obsah a cena Nabídky: 

Nabídka obsahuje tarif mobilního volání v síti GSM „Věrná SIMka“ s 10 volnými minutami do všech sítí v 
ČR, po provolání volných minut 1,50 Kč za minutu do všech sítí v ČR, 1,50 Kč za SMS, 4 Kč MMS. Ostatní 
ceny včetně datových balíčků, volání do zahraničí, roamingu a Služeb třetích stran se řídí Všeobecným 
ceníkem GSM služeb, Ceníkem přístrojů a Všeobecnými podmínkami.

Základní cena Nabídky je 69 Kč za měsíční paušál + 15 Kč za měsíční paušál doplňkové služby Můj limit, 
která umožňuje individuální nastavení výše provolávky, a tím nastavení maximální měsíční útraty. 

Při splnění podmínek získá Stávající zákazník Slevu na měsíční paušál, jehož výše po slevě (dotovaná cena) 
činí 1 Kč měsíčně po celou dobu trvání závazku, a zároveň zdarma získá doplňkovou službu Můj limit. 

Podmínky poskytnutí Nabídky/slevy:

Nabídku může získat pouze Stávající zákazník Poskytovatele, který splňuje parametry 
pro získání této Nabídky a zároveň prodlouží závazek na dalších 24 měsíců u své stávající služby, 
která je definována Poskytovatelem.

Podmínkou pro poskytnutí slevy je dobrá platební historie zákazníka (faktury za služby musí být včas a 
řádně uhrazeny) a smluvní závazek původní služby musí trvat po celou dobu dobu poskytnutí Nabídky. 
Cena Nabídky po slevě je aplikována automaticky ihned. Pokud zákazník zruší v době závazku stávající 
službu, automaticky mu přestane být poskytována sleva na tarif Nabídky. V případě předčasného 
ukončení služby mu bude doúčtována poskytnutá sleva (rozdíl mezi základní a dotovanou cenou 
služby za měsíce, kdy slevu čerpal).

Poskytovatel si vyhrazuje právo SIM kartu s tarifem „Věrná SIMka“ deaktivovat v případě, že zákazník služ-
bu nevyužije do 3 měsíců od aktivace.

Způsob získání Nabídky:

Nabídku získá Stávající zákazník prostřednictvím zákaznické linky 212 232 323.

Poskytovatel má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění 
změn na stránkách www.ufon.cz, nebude-li stanoven pozdější termín. Poskytovatel si vyhrazuje právo na 
zrušení programu bez náhrady. Výše uvedeným nebude dotčen nárok na získání odměny, který vznikl před 
zrušením programu.

Tyto podmínky jsou účinné od 28. 6. 2016.
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