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Nový ceník EriMobile – za každou 3 nebo 4 SIM kartu Internet nebo balíček SMS zdarma 

EriMobile pro své zákazníky od 1.9.2015 připravil výhodné BONUSY za využívání 3 nebo 4 cenových tarifů 

Eri – Panter L, M a S. Nejedná se pouze o jednorázové slevy, ale o trvalé výhody ... 

 
     Pro ty z Vás, kteří uvažují o změně operátora pro část nebo pro celou svou rodinu nebo firmu, připravila společnost 

EriMobile zajímavou AKCI. Nabídka platí i pro stávající zákazníky EriMobile, pokud si ke svému stávajícímu cenovému 

tarifu Eri – Panter L, M nebo S objednají třetí resp. čtvrtou SIM kartu se stejným nebo i jiným měsíčním paušálem. 

 

Výhody nabízené AKCE: 

 

 AKCE pro zákazníky se třemi SIM kartami EriMobile 

 
V případě, že si u EriMobile objednáte třetí resp. tři cenové tarify Eri – Panter L, M nebo S – v jakékoliv kombinaci za     

119,- Kč/měs./SIM a vyšší, získáváte po celou dobu dle Vašeho výběru ZDARMA: 

 

1) nové pevné Internetové připojení Eri – ADSL cool Free 5 Mbps za 0,- Kč/měs. nebo 

 

2) mobilní Internet – datovou SIM kartu s tarifem Eri–Panter DATA Free 600 MB/měs. za 0,- Kč/měs. nebo 

 

3) datový balíček 600 MB/měs. k jakémukoliv stávajícímu tarifu Eri – Panter L, M nebo S za 0,-Kč/měs. nebo 

 

4) balíček 100 SMS/měs. rovněž k jakémukoliv stávajícímu tarifu Eri – Panter L, M nebo S za 0,- Kč/měs. 

 

 

 AKCE pro zákazníky se čtyřmi SIM kartami EriMobile 

 
V případě, že si u EriMobile objednáte čtvrtý resp. čtyři cenové tarify Eri – Panter L, M nebo S – v jakékoliv kombinaci za 

119,- Kč/měs./SIM a vyšší, získáváte po celou dobu dle Vašeho výběru ZDARMA: 

 

1)     nové pevné Internetové připojení Eri – ADSL cool Free 10 Mbps za 0,- Kč/měs. nebo 

 

2)     mobilní Internet – datovou SIM kartu s tarifem Eri – Panter DATA Free 1,2 GB/měs. za 0,- Kč/měs. nebo 

 

3) datový balíček 1,2 GB/měs. k jakémukoliv stávajícímu tarifu Eri – Panter L, M nebo S za 0,- Kč/měs. nebo 

 

4) balíček 200 SMS/měs. rovněž k jakémukoliv stávajícímu tarifu Eri – Panter L, M nebo S za 0,- Kč/měs. 

 

U všech cenových tarifů Eri – Panter L, M, nebo S byla dále rozšířena možnost výběru délky trvání smlouvy na 24 měsíců 

s tím, že měsíční ceny jsou pak u všech těchto tarifů o 24,- Kč/měs. nižší. 

 

Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách www.erimobile.cz nebo lze kontaktovat přímo obchodní oddělení 

společnosti EriMobile na email:  obchod@erimobile.cz  nebo telefonicky v prac. dnech od 8 do 22.00 hod. na tel: 770 710 007 

nebo na bezplatnou tel. linku 800 138 138. 

 

Veškeré ceny jsou již uvedeny včetně DPH. Bonusy pro třetí a čtvrtou SIM kartu se nedají vzájemně sčítat nebo kombinovat. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Společnost Český bezdrát Mobile s.r.o. byla založena v roce 2013 ve skupině společnosti Český bezdrát s.r.o., za účelem 

poskytování profesionálních mobilních telefonních služeb v ČR pod vlastní obchodní značkou EriMobile®. Zákazníci 

společnost Český bezdrát Mobile s.r.o. mohou využívat všech Služeb sítě Eri, provozovaných od roku 2002 v ČR společností 

Český bezdrát s.r.o. Jedná se zejména o pevné nebo bezdrátové připojení k Internetu nebo telefonní Služby volání z pevných 

linek EriVoIP a nebo VoIP volání z mobilních telefonů EriVoIP – CallBack. 

 

   Kontakt pro média: 

Ing. Petr Benýšek 

jednatel společnosti Český bezdrát Mobile s.r.o. 

mob. 770 710 770                                                                                                                                                                    
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