
Popis a ceník  Služby   Eri – LTE Basic 
(platný pro nově objednané služby od 24.5.2016 do 30.6.2016)

Služba Eri – LTE Basic zahrnuje:

 v rámci ČR datově neomezené 3G a 4G/LTE mobilní připojení k Internetu,
 standardní rychlost připojení až 0.5 / 0.26 Mb/s (příchozí / odchozí), agregace max. 1:60,
 možnost mobilního připojení k Internetu i v zahraničí (nutné povolení roamingu od ČB),
 mobilní připojení k Internetu je realizováno prostřednictvím SIM karty EriMobile využívající fyzické mobilní sítě T-Mobile,
 zřízení + aktivace Služby Eri - LTE Basic + nová SIM kartu EriMobile 4G/LTE s číslem z řady - 770 73x xxx. Tento blok

čísel získal ČB od ČTU a zákazníkům jsou přidělovány jednotlivě  v náhodném pořadí,
 mobilní připojení je určené pro koncové přenosné zařízení umožňující připojení k síti 3G a 4G/LTE (tablet, „chytrý mobilní

telefon“, iPhone, iPad, Notebook). Služba Eri – LTE není náhradou za pevné připojení k Internetu typu  ADSL/VDSL,
 možnost využití doplňkové Služby Eri - Strážce (AOKPE) - zabezpečení, monitoring a nastavení Internetového připojení,
 možnost  zřízení a  využívání  1 x e-mail schránky se zvolenou e-mail  adresou …@erimobil.cz nebo …@specialistanet.cz

o velikosti 500 MB,
 mobilní připojení k Internetu 24 hodin denně,
 smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Služba Eri - LTE Basic + zabezpečení Eri - Strážce (AOKPE)
Agregace

služby
Zvýhodněná měsíční cena 

(v Kč/měs.)

Služba Eri - Strážce (AOKPE) 
(firemní  řešení s QoS a ochranou  proti DoS a DDOS útokům)

max. 1:60

0,- Kč

Služba Eri - LTE Basic 164 Kč/ měs.

Možnost přidělení statické veřejné IP adresy
(IP adresa je, resp. může být, společná pro více SIM karet zákazníka)

199 Kč/ měs.

Měsíční limit dat – FUP ( Up + Down )
(možné snížení rychlosti z důvodu kolísání pokrytí sítí 4G/LTE)

Bez omezení přenesených dat 

Smlouva  se  uzavírá  na  dobu  neurčitou  s výpovědní  lhůtou  1  měsíc.  Výpovědní  lhůta  začíná  běžet  prvního  dne  následujícího
kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Podmínkou  mobilního  připojení  k  Internetu  Eri  –  LTE  v zahraničí,  je  povolený  datový roaming.  Rychlost  připojení  v  zahraničí
(roaming) je max. 128 Kbps - dle země a pokrytí signálem 2G, 3G nebo 4G-LTE. Ceny za data přenesená v zahraničí jsou uvedena
v platném ceníku EriMobile viz. http://www.erimobile.cz/klientska-sekce .

Datový roaming pro  možné připojení  mobilního připojení  Eri  –  LTE v zahraničí  povolí  ČB na  základě  žádosti  Uživatele.  ČB je
oprávněn roaming Uživateli povolit až po uhrazení zálohy předem v případě, že Uživatel neuhradil minimálně poslední tři vyúčtování
řádně a včas a nebo se nachází v insolvenčním nebo obdobném řízení. Výši zálohy stanovuje ČB.

Koncovým zařízením Služby Eri – LTE Basic je pro tento typ Služby aktivovaná SIM karta Eri  Mobile 4G/LTE.

Dopravné a balné po celé ČR  - Česká pošta nebo PPL spedice: 99 Kč / balík (až 4ks SIM karty).

Cena Služby Eri  – LTE Basic (první  měsíční  poplatek)  a  zboží  včetně ceny za dopravné a balné,  je hrazena  předem na základě
vystavené zálohové faktury. Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu na dobu neurčitou. Současně souhlasíte s platným
ceníkem  Služeb  sítě  Eri  a  platnými  Všeobecnými  podmínkami  poskytování  služeb  sítě  Eri  a  potvrzujete,  že  jste  byli  s  těmito
Všeobecnými podmínkami a Ceníkem seznámeni (vše v platném znění uvedeno na www.eri.cz).

Minimální nabízenou a minimální zaručenou úrovní kvality je v  místě pokrytí  sítí  3G a 4G/LTE u Služby typu Eri  -  LTE rychlost
připojení k Internetu / 60. V místech mimo pokrytí sítí 3G a 4G/LTE je minimální zaručenou úrovní kvality rychlost připojení 16 Kbps.

Služba Eri – LTE není náhradou za pevné připojení k Internetu typu ADSL/VDSL a je určena pro jedno přenosné koncové zařízení.
V případě, že Uživatel bude v rozporu s tímto využívat Službu pro pevné připojení s využitím např. routeru nebo hotspotu, na který
bude připojeno více než jedno koncové zařízení, je ČB oprávněn rychlost připojení omezit až na 96 Kbps.
  
P2P sítě, IP TV, stream a obdobné aplikace umožňující kontinuální přenášení video dat nejsou podporovány.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 006, e-mail: obchod@eri.cz                                                        Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014

mailto:obchod@eri.cz
http://www.eri.cz/
http://www.erimobile.cz/klientska-sekce
http://www.eri.cz/eri-strazce-aokpe


Popis a ceník  Služby   Eri – LTE Cool 
(platný pro nově objednané služby od 24.5.2016 do 30.6.2016)

Služba Eri – LTE Cool zahrnuje:

 v rámci ČR datově neomezené 3G a 4G/LTE mobilní připojení k Internetu,
 standardní rychlost připojení až 1 / 0.5 Mb/s (příchozí / odchozí), agregace max. 1:60,
 možnost mobilního připojení k Internetu i v zahraničí (nutné povolení roamingu od ČB),
 mobilní připojení k Internetu je realizováno prostřednictvím SIM karty EriMobile využívající fyzické mobilní sítě T-Mobile,
 zřízení + aktivace Služby Eri - LTE Cool + nová SIM kartu EriMobile 4G/LTE s číslem z řady - 770 73x xxx. Tento blok

čísel získal ČB od ČTU a zákazníkům jsou přidělovány jednotlivě  v náhodném pořadí,
 mobilní připojení je určené pro koncové přenosné zařízení umožňující připojení k síti 3G a 4G/LTE (tablet, „chytrý mobilní

telefon“, iPhone, iPad, Notebook). Služba Eri – LTE není náhradou za pevné připojení k Internetu typu  ADSL/VDSL,
 možnost využití doplňkové Služby Eri - Strážce (AOKPE) - zabezpečení, monitoring a nastavení Internetového připojení,
 možnost zřízení a využívání  1 x e-mail schránky se zvolenou e-mail adresou …@erimobil.cz  nebo …@specialistanet.cz

o velikosti 500 MB,
 mobilní připojení k Internetu 24 hodin denně,
 smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Služba Eri - LTE Cool + zabezpečení Eri - Strážce (AOKPE)
Agregace

služby
Zvýhodněná měsíční cena 

(v Kč/měs.)

Služba Eri - Strážce (AOKPE) 
(firemní  řešení s QoS a ochranou  proti DoS a DDOS útokům)

max. 1:60

0,- Kč

Služba Eri - LTE Cool 247 Kč/ měs.

Možnost přidělení statické veřejné IP adresy
(IP adresa je, resp. může být, společná pro více SIM karet zákazníka)

199 Kč/ měs.

Měsíční limit dat – FUP ( Up + Down )
(možné snížení rychlosti z důvodu kolísání pokrytí sítí 4G/LTE)

Bez omezení přenesených dat 

Smlouva  se  uzavírá  na  dobu  neurčitou  s výpovědní  lhůtou  1  měsíc.  Výpovědní  lhůta  začíná  běžet  prvního  dne  následujícího
kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Podmínkou  mobilního  připojení  k  Internetu  Eri  –  LTE  v zahraničí,  je  povolený  datový roaming.  Rychlost  připojení  v  zahraničí
(roaming) je max. 128 Kbps - dle země a pokrytí signálem 2G, 3G nebo 4G-LTE. Ceny za data přenesená v zahraničí jsou uvedena
v platném ceníku EriMobile viz. http://www.erimobile.cz/klientska-sekce .

Datový roaming pro  možné připojení  mobilního připojení  Eri  –  LTE v zahraničí  povolí  ČB na  základě  žádosti  Uživatele.  ČB je
oprávněn roaming Uživateli povolit až po uhrazení zálohy předem v případě, že Uživatel neuhradil minimálně poslední tři vyúčtování
řádně a včas a nebo se nachází v insolvenčním nebo obdobném řízení. Výši zálohy stanovuje ČB.

Koncovým zařízením Služby Eri – LTE Cool je pro tento typ Služby aktivovaná SIM karta Eri  Mobile 4G/LTE.

Dopravné a balné po celé ČR  - Česká pošta nebo PPL spedice: 99 Kč / balík (až 4ks SIM karty).

Cena Služby Eri  – LTE Cool (první  měsíční  poplatek)  a  zboží  včetně  ceny za dopravné a  balné,  je  hrazena  předem na  základě
vystavené zálohové faktury. Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu na dobu neurčitou. Současně souhlasíte s platným
ceníkem  Služeb  sítě  Eri  a  platnými  Všeobecnými  podmínkami  poskytování  služeb  sítě  Eri  a  potvrzujete,  že  jste  byli  s  těmito
Všeobecnými podmínkami a Ceníkem seznámeni (vše v platném znění uvedeno na www.eri.cz).

Minimální nabízenou a minimální zaručenou úrovní kvality je v  místě pokrytí  sítí  3G a 4G/LTE u Služby typu Eri  -  LTE rychlost
připojení k Internetu / 60. V místech mimo pokrytí sítí 3G a 4G/LTE je minimální zaručenou úrovní kvality rychlost připojení 16 Kbps.

Služba Eri – LTE není náhradou za pevné připojení k Internetu typu ADSL/VDSL a je určena pro jedno přenosné koncové zařízení.
V případě, že Uživatel bude v rozporu s tímto využívat Službu pro pevné připojení s využitím např. routeru nebo hotspotu, na který
bude připojeno více než jedno koncové zařízení, je ČB oprávněn rychlost připojení omezit až na 96 Kbps.

P2P sítě, IP TV, stream a obdobné aplikace umožňující kontinuální přenášení video dat nejsou podporovány.  

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 006, e-mail: obchod@eri.cz                                                        Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014
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http://www.eri.cz/
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Popis a ceník  Služby   Eri – LTE OK 
(platný pro nově objednané služby od 24.5.2016 do 30.6.2016)

Služba Eri – LTE OK zahrnuje:

 v rámci ČR datově neomezené 3G a 4G/LTE mobilní připojení k Internetu,
 standardní rychlost připojení až 2 / 1 Mb/s (příchozí / odchozí), agregace max. 1:60,
 možnost mobilního připojení k Internetu i v zahraničí (nutné povolení roamingu od ČB),
 mobilní připojení k Internetu je realizováno prostřednictvím SIM karty EriMobile využívající fyzické mobilní sítě T-Mobile,
 zřízení + aktivace Služby  Eri - LTE OK + nová SIM kartu EriMobile 4G/LTE s číslem z řady  - 770 73x xxx.  Tento blok

čísel získal ČB od ČTU a zákazníkům jsou přidělovány jednotlivě  v náhodném pořadí,
 mobilní připojení je určené pro koncové přenosné zařízení umožňující připojení k síti 3G a 4G/LTE (tablet, „chytrý mobilní

telefon“, iPhone, iPad, Notebook). Služba Eri – LTE není náhradou za pevné připojení k Internetu typu  ADSL/VDSL,
 možnost využití doplňkové Služby Eri - Strážce (AOKPE) - zabezpečení, monitoring a nastavení Internetového připojení,
 možnost zřízení a využívání  1 x e-mail schránky se zvolenou e-mail adresou …@erimobil.cz  nebo …@specialistanet.cz

o velikosti 500 MB,
 mobilní připojení k Internetu 24 hodin denně,
 smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Služba Eri - LTE OK + zabezpečení Eri - Strážce (AOKPE)
Agregace

služby
Zvýhodněná měsíční cena 

(v Kč/měs.)

Služba Eri - Strážce (AOKPE)
(firemní  řešení s QoS a ochranou  proti DoS a DDOS útokům)

max. 1:60

0,- Kč

Služba Eri - LTE OK 412 Kč/ měs.

Možnost přidělení statické veřejné IP adresy
(IP adresa je, resp. může být, společná pro více SIM karet zákazníka)

199 Kč/ měs.

Měsíční limit dat – FUP ( Up + Down )
(možné snížení rychlosti z důvodu kolísání pokrytí sítí 4G/LTE)

Bez omezení přenesených dat 

Smlouva  se  uzavírá  na  dobu  neurčitou  s výpovědní  lhůtou  1  měsíc.  Výpovědní  lhůta  začíná  běžet  prvního  dne  následujícího
kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Podmínkou  mobilního  připojení  k  Internetu  Eri  –  LTE  v zahraničí,  je  povolený  datový roaming.  Rychlost  připojení  v  zahraničí
(roaming) je max. 128 Kbps - dle země a pokrytí signálem 2G, 3G nebo 4G-LTE. Ceny za data přenesená v zahraničí jsou uvedena
v platném ceníku EriMobile viz. http://www.erimobile.cz/klientska-sekce .

Datový roaming pro  možné připojení  mobilního připojení  Eri  –  LTE v zahraničí  povolí  ČB na  základě  žádosti  Uživatele.  ČB je
oprávněn roaming Uživateli povolit až po uhrazení zálohy předem v případě, že Uživatel neuhradil minimálně poslední tři vyúčtování
řádně a včas a nebo se nachází v insolvenčním nebo obdobném řízení. Výši zálohy stanovuje ČB.

Koncovým zařízením Služby Eri – LTE OK je pro tento typ Služby aktivovaná SIM karta Eri  Mobile 4G/LTE.

Dopravné a balné po celé ČR  - Česká pošta nebo PPL spedice: 99 Kč / balík (až 4ks SIM karty).

Cena Služby Eri – LTE OK (první měsíční poplatek) a zboží včetně ceny za dopravné a balné, je hrazena předem na základě vystavené
zálohové faktury. Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu na dobu neurčitou. Současně souhlasíte s platným ceníkem
Služeb sítě Eri a platnými Všeobecnými podmínkami poskytování služeb sítě Eri a potvrzujete, že jste byli  s těmito Všeobecnými
podmínkami a Ceníkem seznámeni (vše v platném znění uvedeno na www.eri.cz).

Minimální nabízenou a minimální zaručenou úrovní kvality je v  místě pokrytí  sítí  3G a 4G/LTE u Služby typu Eri  -  LTE rychlost
připojení k Internetu / 60. V místech mimo pokrytí sítí 3G a 4G/LTE je minimální zaručenou úrovní kvality rychlost připojení 16 Kbps.

Služba Eri – LTE není náhradou za pevné připojení k Internetu typu ADSL/VDSL a je určena pro jedno přenosné koncové zařízení.
V případě, že Uživatel bude v rozporu s tímto využívat Službu pro pevné připojení s využitím např. routeru nebo hotspotu, na který
bude připojeno více než jedno koncové zařízení, je ČB oprávněn rychlost připojení omezit až na 96 Kbps.

P2P sítě, IP TV, stream a obdobné aplikace umožňující kontinuální přenášení video dat nejsou podporovány.  

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 006, e-mail: obchod@eri.cz                                                        Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014
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http://www.eri.cz/
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Popis a ceník  Služby   Eri – LTE Good 
(platný pro nově objednané služby od 24.5.2016 do 19.6.2016)

Služba Eri – LTE Good zahrnuje:

 v rámci ČR datově neomezené 3G a 4G/LTE mobilní připojení k Internetu,
 standardní rychlost připojení až 3 / 1.5 Mb/s (příchozí / odchozí), agregace max. 1:60,
 možnost mobilního připojení k Internetu i v zahraničí (nutné povolení roamingu od ČB),
 mobilní připojení k Internetu je realizováno prostřednictvím SIM karty EriMobile využívající fyzické mobilní sítě T-Mobile,
 zřízení + aktivace Služby Eri - LTE Good + nová SIM kartu EriMobile 4G/LTE s číslem z řady - 770 73x xxx. Tento blok

čísel získal ČB od ČTU a zákazníkům jsou přidělovány jednotlivě  v náhodném pořadí,
 mobilní připojení je určené pro koncové přenosné zařízení umožňující připojení k síti 3G a 4G/LTE (tablet, „chytrý mobilní

telefon“, iPhone, iPad, Notebook). Služba Eri – LTE není náhradou za pevné připojení k Internetu typu  ADSL/VDSL,
 možnost využití doplňkové Služby Eri - Strážce (AOKPE) - zabezpečení, monitoring a nastavení Internetového připojení,
 možnost zřízení a využívání  1 x e-mail schránky se zvolenou e-mail adresou …@erimobil.cz  nebo …@specialistanet.cz

o velikosti 500 MB,
 mobilní připojení k Internetu 24 hodin denně,
 smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Služba Eri - LTE Good + zabezpečení Eri - Strážce (AOKPE)
Agregace

služby
Zvýhodněná měsíční cena 

(v Kč/měs.)

Služba Eri - Strážce (AOKPE)
(firemní  řešení s QoS a ochranou  proti DoS a DDOS útokům)

max. 1:60

0,- Kč

Služba Eri - LTE Good 578 Kč/ měs.

Možnost přidělení statické veřejné IP adresy
(IP adresa je, resp. může být, společná pro více SIM karet zákazníka)

199 Kč/ měs.

Měsíční limit dat – FUP ( Up + Down )
(možné snížení rychlosti z důvodu kolísání pokrytí sítí 4G/LTE)

Bez omezení přenesených dat 

Smlouva  se  uzavírá  na  dobu  neurčitou  s výpovědní  lhůtou  1  měsíc.  Výpovědní  lhůta  začíná  běžet  prvního  dne  následujícího
kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Podmínkou  mobilního  připojení  k  Internetu  Eri  –  LTE  v zahraničí,  je  povolený  datový roaming.  Rychlost  připojení  v  zahraničí
(roaming) je max. 128 Kbps - dle země a pokrytí signálem 2G, 3G nebo 4G-LTE. Ceny za data přenesená v zahraničí jsou uvedena
v platném ceníku EriMobile viz. http://www.erimobile.cz/klientska-sekce .

Datový roaming pro  možné připojení  mobilního připojení  Eri  –  LTE v zahraničí  povolí  ČB na  základě  žádosti  Uživatele.  ČB je
oprávněn roaming Uživateli povolit až po uhrazení zálohy předem v případě, že Uživatel neuhradil minimálně poslední tři vyúčtování
řádně a včas a nebo se nachází v insolvenčním nebo obdobném řízení. Výši zálohy stanovuje ČB.

Koncovým zařízením Služby Eri – LTE Good je pro tento typ Služby aktivovaná SIM karta Eri  Mobile 4G/LTE.

Dopravné a balné po celé ČR  - Česká pošta nebo PPL spedice: 99 Kč / balík (až 4ks SIM karty).

Cena Služby Eri  – LTE Good (první  měsíční poplatek)  a  zboží včetně  ceny za dopravné a balné,  je  hrazena předem na základě
vystavené zálohové faktury. Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu na dobu neurčitou. Současně souhlasíte s platným
ceníkem  Služeb  sítě  Eri  a  platnými  Všeobecnými  podmínkami  poskytování  služeb  sítě  Eri  a  potvrzujete,  že  jste  byli  s  těmito
Všeobecnými podmínkami a Ceníkem seznámeni (vše v platném znění uvedeno na www.eri.cz).

Minimální nabízenou a minimální zaručenou úrovní kvality je v  místě pokrytí  sítí  3G a 4G/LTE u Služby typu Eri  -  LTE rychlost
připojení k Internetu / 60. V místech mimo pokrytí sítí 3G a 4G/LTE je minimální zaručenou úrovní kvality rychlost připojení 16 Kbps.

Služba Eri – LTE není náhradou za pevné připojení k Internetu typu ADSL/VDSL a je určena pro jedno přenosné koncové zařízení.
V případě, že Uživatel bude v rozporu s tímto využívat Službu pro pevné připojení s využitím např. routeru nebo hotspotu, na který
bude připojeno více než jedno koncové zařízení, je ČB oprávněn rychlost připojení omezit až na 96 Kbps.

P2P sítě, IP TV, stream a obdobné aplikace umožňující kontinuální přenášení video dat nejsou podporovány.

  
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 006, e-mail: obchod@eri.cz                                                        Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014
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Popis a ceník  Služby   Eri – LTE Best
(platný pro nově objednané služby od 24.5.2016 do 19.6.2016)

Služba Eri – LTE Best zahrnuje:

 v rámci ČR datově neomezené 3G a 4G/LTE mobilní připojení k Internetu,
 standardní rychlost připojení až 6 / 3 Mb/s (příchozí / odchozí), agregace max. 1:60,
 možnost mobilního připojení k Internetu i v zahraničí (nutné povolení roamingu od ČB),
 mobilní připojení k Internetu je realizováno prostřednictvím SIM karty EriMobile využívající fyzické mobilní sítě T-Mobile,
 zřízení + aktivace Služby Eri - LTE Best + nová SIM kartu EriMobile 4G/LTE s číslem z řady  - 770 73x xxx.  Tento blok

čísel získal ČB od ČTU a zákazníkům jsou přidělovány jednotlivě  v náhodném pořadí,
 mobilní připojení je určené pro koncové přenosné zařízení umožňující připojení k síti 3G a 4G/LTE (tablet, „chytrý mobilní

telefon“, iPhone, iPad, Notebook). Služba Eri – LTE není náhradou za pevné připojení k Internetu typu ADSL/VDSL,
 možnost využití doplňkové Služby Eri - Strážce (AOKPE) - zabezpečení, monitoring a nastavení Internetového připojení,
 možnost zřízení a využívání  1 x e-mail schránky se zvolenou e-mail adresou …@erimobil.cz  nebo …@specialistanet.cz

o velikosti 500 MB,
 mobilní připojení k Internetu 24 hodin denně,
 smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Služba Eri - LTE Best + zabezpečení Eri - Strážce (AOKPE)
Agregace

služby
Zvýhodněná měsíční cena 

(v Kč/měs.)

Služba Eri - Strážce (AOKPE)
(firemní  řešení s QoS a ochranou  proti DoS a DDOS útokům)

max. 1:60

0,- Kč

Služba Eri - LTE Best 702 Kč/ měs.

Možnost přidělení statické veřejné IP adresy
(IP adresa je, resp. může být, společná pro více SIM karet zákazníka)

199 Kč/ měs.

Měsíční limit dat – FUP ( Up + Down )
(možné snížení rychlosti z důvodu kolísání pokrytí sítí 4G/LTE)

Bez omezení přenesených dat 

Smlouva  se  uzavírá  na  dobu  neurčitou  s výpovědní  lhůtou  1  měsíc.  Výpovědní  lhůta  začíná  běžet  prvního  dne  následujícího
kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Podmínkou  mobilního  připojení  k  Internetu  Eri  –  LTE  v zahraničí,  je  povolený  datový roaming.  Rychlost  připojení  v  zahraničí
(roaming) je max. 128 Kbps - dle země a pokrytí signálem 2G, 3G nebo 4G-LTE. Ceny za data přenesená v zahraničí jsou uvedena
v platném ceníku EriMobile viz. http://www.erimobile.cz/klientska-sekce .

Datový roaming pro  možné připojení  mobilního připojení  Eri  –  LTE v zahraničí  povolí  ČB na  základě  žádosti  Uživatele.  ČB je
oprávněn roaming Uživateli povolit až po uhrazení zálohy předem v případě, že Uživatel neuhradil minimálně poslední tři vyúčtování
řádně a včas a nebo se nachází v insolvenčním nebo obdobném řízení. Výši zálohy stanovuje ČB.

Koncovým zařízením Služby Eri – LTE Best je pro tento typ Služby aktivovaná SIM karta Eri  Mobile 4G/LTE.

Dopravné a balné po celé ČR  - Česká pošta nebo PPL spedice: 99 Kč / balík (až 4ks SIM karty).

Cena  Služby Eri  –  LTE Best (první  měsíční  poplatek)  a  zboží  včetně  ceny za  dopravné  a  balné,  je  hrazena  předem na  základě
vystavené zálohové faktury. Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu na dobu neurčitou. Současně souhlasíte s platným
ceníkem  Služeb  sítě  Eri  a  platnými  Všeobecnými  podmínkami  poskytování  služeb  sítě  Eri  a  potvrzujete,  že  jste  byli  s  těmito
Všeobecnými podmínkami a Ceníkem seznámeni (vše v platném znění uvedeno na www.eri.cz).

Minimální nabízenou a minimální zaručenou úrovní kvality je v  místě pokrytí  sítí  3G a 4G/LTE u Služby typu Eri  -  LTE rychlost
připojení k Internetu / 60. V místech mimo pokrytí sítí 3G a 4G/LTE je minimální zaručenou úrovní kvality rychlost připojení 16 Kbps.

Služba Eri – LTE není náhradou za pevné připojení k Internetu typu ADSL/VDSL a je určena pro jedno přenosné koncové zařízení.
V případě, že Uživatel bude v rozporu s tímto využívat Službu pro pevné připojení s využitím např. routeru nebo hotspotu, na který
bude připojeno více než jedno koncové zařízení, je ČB oprávněn rychlost připojení omezit až na 96 Kbps.

P2P sítě, IP TV, stream a obdobné aplikace umožňující kontinuální přenášení video dat nejsou podporovány.

  
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 006, e-mail: obchod@eri.cz                                                        Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014
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Popis a ceník  Služby   Eri – LTE Excellent
(platný pro nově objednané služby od 24.5.2016 do 19.6.2016)

Služba Eri – LTE Excellent zahrnuje:

 v rámci ČR datově neomezené 3G a 4G/LTE mobilní připojení k Internetu,
 standardní rychlost připojení až 12 / 5.8 Mb/s (příchozí / odchozí), agregace max. 1:60,
 možnost mobilního připojení k Internetu i v zahraničí (nutné povolení roamingu od ČB),
 mobilní připojení k Internetu je realizováno prostřednictvím SIM karty EriMobile využívající fyzické mobilní sítě T-Mobile,
 zřízení + aktivace Služby Eri - LTE Excellent + nová SIM kartu EriMobile 4G/LTE s číslem z řady  - 770 73x xxx.  Tento

blok čísel získal ČB od ČTU a zákazníkům jsou přidělovány jednotlivě v náhodném pořadí,
 mobilní připojení je určené pro koncové přenosné zařízení umožňující připojení k síti 3G a 4G/LTE (tablet, „chytrý mobilní

telefon“, iPhone, iPad, Notebook). Služba Eri – LTE není náhradou za pevné připojení k Internetu typu ADSL/VDSL,
 možnost využití doplňkové Služby Eri - Strážce (AOKPE) - zabezpečení, monitoring a nastavení Internetového připojení,
 možnost zřízení a využívání  1 x e-mail schránky se zvolenou e-mail adresou …@erimobil.cz  nebo …@specialistanet.cz

o velikosti 500 MB,
 mobilní připojení k Internetu 24 hodin denně,
 smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Služba Eri - LTE Excellent + zabezpečení Eri - Strážce (AOKPE)
Agregace

služby
Zvýhodněná měsíční cena 

(v Kč/měs.)

Služba Eri - Strážce (AOKPE)
(firemní  řešení s QoS a ochranou  proti DoS a DDOS útokům)

max. 1:60

0,- Kč

Služba Eri - LTE Excellent 817 Kč/ měs.

Možnost přidělení statické veřejné IP adresy
(IP adresa je, resp. může být, společná pro více SIM karet zákazníka)

199 Kč/ měs.

Měsíční limit dat – FUP ( Up + Down )
(možné snížení rychlosti z důvodu kolísání pokrytí sítí 4G/LTE)

Bez omezení přenesených dat 

Smlouva  se  uzavírá  na  dobu  neurčitou  s výpovědní  lhůtou  1  měsíc.  Výpovědní  lhůta  začíná  běžet  prvního  dne  následujícího
kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Podmínkou  mobilního  připojení  k  Internetu  Eri  –  LTE  v zahraničí,  je  povolený  datový roaming.  Rychlost  připojení  v  zahraničí
(roaming) je max. 128 Kbps - dle země a pokrytí signálem 2G, 3G nebo 4G-LTE. Ceny za data přenesená v zahraničí jsou uvedena
v platném ceníku EriMobile viz. http://www.erimobile.cz/klientska-sekce .

Datový roaming pro  možné připojení  mobilního připojení  Eri  –  LTE v zahraničí  povolí  ČB na  základě  žádosti  Uživatele.  ČB je
oprávněn roaming Uživateli povolit až po uhrazení zálohy předem v případě, že Uživatel neuhradil minimálně poslední tři vyúčtování
řádně a včas a nebo se nachází v insolvenčním nebo obdobném řízení. Výši zálohy stanovuje ČB.

Koncovým zařízením Služby Eri – LTE Excellent je pro tento typ Služby aktivovaná SIM karta Eri  Mobile 4G/LTE.

Dopravné a balné po celé ČR  - Česká pošta nebo PPL spedice: 99 Kč / balík (až 4ks SIM karty).

Cena Služby Eri – LTE Excellent (první měsíční poplatek) a zboží včetně ceny za dopravné a balné, je hrazena předem na základě
vystavené zálohové faktury. Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu na dobu neurčitou. Současně souhlasíte s platným
ceníkem  Služeb  sítě  Eri  a  platnými  Všeobecnými  podmínkami  poskytování  služeb  sítě  Eri  a  potvrzujete,  že  jste  byli  s  těmito
Všeobecnými podmínkami a Ceníkem seznámeni (vše v platném znění uvedeno na www.eri.cz).

Minimální nabízenou a minimální zaručenou úrovní kvality je v  místě pokrytí  sítí  3G a 4G/LTE u Služby typu Eri  -  LTE rychlost
připojení k Internetu / 60. V místech mimo pokrytí sítí 3G a 4G/LTE je minimální zaručenou úrovní kvality rychlost připojení 16 Kbps.

Služba Eri – LTE není náhradou za pevné připojení k Internetu typu ADSL/VDSL a je určena pro jedno přenosné koncové zařízení.
V případě, že Uživatel bude v rozporu s tímto využívat Službu pro pevné připojení s využitím např. routeru nebo hotspotu, na který
bude připojeno více než jedno koncové zařízení, je ČB oprávněn rychlost připojení omezit až na 96 Kbps.

P2P sítě, IP TV, stream a obdobné aplikace umožňující kontinuální přenášení video dat nejsou podporovány.

  
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 006, e-mail: obchod@eri.cz                                                        Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014
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Popis a ceník  Služby   Eri – LTE Max
(platný pro nově objednané služby od 24.5.2016 do 19.6.2016)

Služba Eri – LTE Max zahrnuje:

 v rámci ČR datově neomezené 3G a 4G/LTE mobilní připojení k Internetu,
 standardní rychlost připojení až 16/ 5.8 Mb/s (příchozí / odchozí), agregace max. 1:60,
 možnost mobilního připojení k Internetu i v zahraničí (nutné povolení roamingu od ČB),
 mobilní připojení k Internetu je realizováno prostřednictvím SIM karty EriMobile využívající fyzické mobilní sítě T-Mobile,
 zřízení + aktivace Služby Eri - LTE Max + nová SIM kartu EriMobile 4G/LTE s číslem z řady - 770 73x xxx.  Tento blok

čísel získal ČB od ČTU a zákazníkům jsou přidělovány jednotlivě v náhodném pořadí,
 mobilní připojení je určené pro koncové přenosné zařízení umožňující připojení k síti 3G a 4G/LTE (tablet, „chytrý mobilní

telefon“, iPhone, iPad, Notebook). Služba Eri – LTE není náhradou za pevné připojení k Internetu typu ADSL/VDSL,
 možnost využití doplňkové Služby Eri - Strážce (AOKPE) - zabezpečení, monitoring a nastavení Internetového připojení,
 možnost zřízení a využívání  1 x e-mail schránky se zvolenou e-mail adresou …@erimobil.cz  nebo …@specialistanet.cz

o velikosti 500 MB,
 mobilní připojení k Internetu 24 hodin denně,
 smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Služba Eri - LTE Max + zabezpečení Eri - Strážce (AOKPE)
Agregace

služby
Zvýhodněná měsíční cena 

(v Kč/měs.)

Služba Eri - Strážce (AOKPE)
(firemní  řešení s QoS a ochranou  proti DoS a DDOS útokům)

max. 1:60

0,- Kč

Služba Eri - LTE Max 1.239 Kč/ měs.

Možnost přidělení statické veřejné IP adresy
(IP adresa je, resp. může být, společná pro více SIM karet zákazníka)

199 Kč/ měs.

Měsíční limit dat – FUP ( Up + Down )
(možné snížení rychlosti z důvodu kolísání pokrytí sítí 4G/LTE)

Bez omezení přenesených dat 

Smlouva  se  uzavírá  na  dobu  neurčitou  s výpovědní  lhůtou  1  měsíc.  Výpovědní  lhůta  začíná  běžet  prvního  dne  následujícího
kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Podmínkou  mobilního  připojení  k  Internetu  Eri  –  LTE  v zahraničí,  je  povolený  datový roaming.  Rychlost  připojení  v  zahraničí
(roaming) je max. 128 Kbps - dle země a pokrytí signálem 2G, 3G nebo 4G-LTE. Ceny za data přenesená v zahraničí jsou uvedena
v platném ceníku EriMobile viz. http://www.erimobile.cz/klientska-sekce .

Datový roaming pro  možné připojení  mobilního připojení  Eri  –  LTE v zahraničí  povolí  ČB na  základě  žádosti  Uživatele.  ČB je
oprávněn roaming Uživateli povolit až po uhrazení zálohy předem v případě, že Uživatel neuhradil minimálně poslední tři vyúčtování
řádně a včas a nebo se nachází v insolvenčním nebo obdobném řízení. Výši zálohy stanovuje ČB.

Koncovým zařízením Služby Eri – LTE Max je pro tento typ Služby aktivovaná SIM karta Eri  Mobile 4G/LTE.

Dopravné a balné po celé ČR  - Česká pošta nebo PPL spedice: 99 Kč / balík (až 4ks SIM karty).

Cena Služby Eri  – LTE Max (první  měsíční  poplatek)  a  zboží  včetně  ceny za dopravné  a  balné,  je  hrazena  předem na  základě
vystavené zálohové faktury. Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu na dobu neurčitou. Současně souhlasíte s platným
ceníkem  Služeb  sítě  Eri  a  platnými  Všeobecnými  podmínkami  poskytování  služeb  sítě  Eri  a  potvrzujete,  že  jste  byli  s  těmito
Všeobecnými podmínkami a Ceníkem seznámeni (vše v platném znění uvedeno na www.eri.cz).

Minimální nabízenou a minimální zaručenou úrovní kvality je v  místě pokrytí  sítí  3G a 4G/LTE u Služby typu Eri  -  LTE rychlost
připojení k Internetu / 60. V místech mimo pokrytí sítí 3G a 4G/LTE je minimální zaručenou úrovní kvality rychlost připojení 16 Kbps.

Služba Eri – LTE není náhradou za pevné připojení k Internetu typu ADSL/VDSL a je určena pro jedno přenosné koncové zařízení.
V případě, že Uživatel bude v rozporu s tímto využívat Službu pro pevné připojení s využitím např. routeru nebo hotspotu, na který
bude připojeno více než jedno koncové zařízení, je ČB oprávněn rychlost připojení omezit až na 96 Kbps.

P2P sítě, IP TV, stream a obdobné aplikace umožňující kontinuální přenášení video dat nejsou podporovány.

  
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 006, e-mail: obchod@eri.cz                                                        Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014
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