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EriMobile - neomezené volání s 1,5 GB dat od 595 Kč/měs.  včetně  roamingu v EU. 

 

Od 15.6.2017 nabízí společnost Český bezdrát a jim provozovaný virtuální operátor EriMobile zvýhodněné 

balíčky neomezeného volání  a rychlého mobilního připojení 4G/LTE od 595 Kč/měs. a to včetně hlasového a 

datového roamingu v EU. 

 

K výběru jsou neomezená volání s balíčky dat od 1,5 do 10 GB/měs.  a nebo  neomezená volání  s  datově 

neomezeným mobilním připojením  o rychlosti  od 1 do 10 Mb/s.  

 

Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou od 1 měsíce.  
 

 

U Služby EriMobile s pokrytím sítě T-Mobile - 4G/LTE – EU lze zvolit: 

 

 

 neomezené volání  + 1,5 GB / měs. od     595 Kč/měs. 

 neomezené volání  + 2,5 GB / měs. od     745 Kč/měs. 

 neomezené volání  + 5 GB / měs.    od     935 Kč/měs. 

 neomezené volání  + 10 GB  /měs.  od  1 194 Kč/měs. 

dále 

 neomezené volání  +  datově neomezené připojení  1 Mb/s  od      796 Kč/měs. 

 neomezené volání  +  datově neomezené připojení  2  Mb/s  od     895 Kč/měs. 

 neomezené volání  +  datově neomezené připojení  4  Mb/s  od   1 096 Kč/měs. 

 neomezené volání  +  datově neomezené připojení  6  Mb/s  od   1 195 Kč/měs. 

 neomezené volání  +  datově neomezené připojení  8  Mb/s  od   1 296 Kč/měs. 

 neomezené volání  +  datově neomezené připojení  10  Mb/s od  1 396 Kč/měs. 

 

 

Veškeré informace jsou dostupné na webové adrese:  www.erimobile.cz/bonusy nebo lze kontaktovat přímo 

obchodní oddělení společnosti Český bezdrát Mobile s.r.o. na email:  obchod@erimobile.cz  nebo telefonicky 

v pracovních dnech  od 8 do 18.00 hod. na tel: 220 990 007 nebo na bezplatnou tel. linku 800 138 138. 

 

 

 

Veškeré ceny jsou uváděny jako koncové, tj. včetně DPH.   

 

 

 

 

Ing. Petr Benýšek 

jednatel společnosti Český bezdrát Mobile s.r.o. 

tel.: 590 990 990 
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