
Máme pro vás skvělou zprávu
Spolu s Vodafonem jsme pro členy ČRDM 
připravili výhodnou nabídku:
• balíček pro ČRDM
• zdarma 150 kreditů do Vodafone galerie
• pro prvních 123 zákazníků monitor srdeční frekvence Runtastic

K jakému číslu si můžete balíček pro ČRDM objednat?
• K novému číslu od Vodafonu (Vodafone vám zašle novou SIM kartu).

•  Ke svému současnému číslu od jiného mobilního operátora, 
které si k Vodafonu převedete.

•  Ke svému současnému číslu od Vodafonu – stačí na něm 
aktivovat balíček pro ČRDM.

Monitor srdeční frekvence Runtastic
Prvních 123 zákazníků, kteří si pořídí balíček pro ČRDM, získá monitor srdeční 
frekvence Runtastic, se kterým je možné na chytrém telefonu sledovat vaši 
tepovou frekvenci.

Více informací o výrobku a podporovaných telefonech naleznete na 
www.runtastic.com/cs/produkty/hrm-dongle.

Jak si speciální balíček objednáte?
1.  Napiště na e-mail karty@crdm.cz, kde vám bude přidělen kód, který zadejte 

na adrese www.vodafone.cz/crdm, vyplňte objednávku a odešlete ji.

  Nebo zavolejte na zelenou linku 800 777 791 (pracovní dny 9-18 hodin), kde 
s vámi konzultant společnosti Vodafone provede telefonickou objednávku.

2.  V případě on-line objednání vám Vodafone do 4 pracovních dnů od odeslání 
objednávky zavolá, aby ji ověřil.

Jak dlouho si budete balíček pro ČRDM užívat? 
Výhodné ceny balíčku pro ČRDM budou platit po celou dobu spolupráce ČRDM s 
Vodafonem a zároveň po dobu trvání vašeho členství v této organizaci.

Tato nabídka není standardně poskytována, proto 
není možné řešit požadavky týkající se této nabídky 
ve značkových prodejnách Vodafonu.

Pěkný den přeje Česká rada dětí a mládeže.

Informace: 
Dotazy k Vodafone speciální nabídce pro členy ČRDM zodpoví 
konzultanti společnosti Vodafone na telefonním čísle 
800 777 791 v době 9–18 hodin (pracovní dny).

Vodafone je oprávněn požadovat při nákupu nové SIM karty složení fi nanční částky, 
tzv. Volací jistiny, kterou vám automaticky vrátí, pokud od vás ve třech po sobě 
jdoucích zúčtovacích obdobích obdrží platbu včas. 
Standardní výše Volací jistiny je 500 Kč.

Všechny ceny uvedené v letáku jsou včetně 20% DPH. Chyby v textu vyhrazeny.

Výdaje máte u Vodafonu vždy pod kontrolou
FlexiStrop a FlexiLimit
Služby FlexiStrop a FlexiLimit vám pomohou ohlídat výdaje nad rámec volných minut 
nebo kreditu. Svůj limit si můžete nastavit v celých stokorunách bez DPH třeba 
v Internetové samoobsluze na www.vodafone.cz.

Chytrý přehled
Díky Chytrému přehledu budete mít vždy orientační přehled, kolik jste zatím 
provolali na svém telefonním čísle nebo celém zákaznickém účtu. Stačí se podívat 
na www.vodafone.cz do sekce Výdaje pod kontrolou > Chytrý přehled. 

Členové ČRDM 
s Vodafonem ušetří
Speciální nabídka pro členská sdružení 
České rady dětí a mládeže

Vodafone galerie

Aplikace Vodafone galerie vám přináší jen to nejlepší 
z mobilního obsahu pro váš chytrý telefon, nemusíte 
tak trávit hodiny hledáním na internetu.

•  Vždy získáte přehledný a kvalitní obsah do svého chytrého telefonu.

•  Máte přehled o nejlepších aplikacích, včetně těch od Vodafonu.

•  Zajímavý tip na aplikaci nebo hru můžete rovnou sdílet s přáteli na Facebooku 
nebo snadno poslat SMSkou.

Aplikace je dostupná pro telefony s operačními systémy Android, iOS 
a Windows phone.

Tip

Sygic

Profesionální GPS 
navigace pro Android 
a iPhone.

Vodafone Wooky

Čtečka elektronických 
knih a magazínů.

Runtastic

Aplikace vyvinutá 
pro sportovce určená 
pro celou řadu sportů.

150 kreditů do Vodafone galerie
Při pořízení balíčku pro ČRDM navíc získáte 150 kreditů do Vodafone Galerie, 
za které si můžete koupit hry, aplikace, hudbu nebo např. knihu.

Nabízené tarify můžete různě kombinovat s telefony z nabídky Vodafonu, pro které platí standardní 
ceny a podmínky dle vybraného tarifu.

20 minut  •  50 SMS  •  Internet v mobilu 300 MB*  •  Volání a SMS v rámci skupiny ČRDM zdarma

Měsíční poplatek 329 Kč

Standardní cena 683 Kč

Po vyčerpání balíčku volání 5,50 Kč

Po vyčerpání balíčku SMS 1,20 Kč

Balíček ČRDM

* Objem dat pro stahování, po jehož překročení vám internet zpomalí.




