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Hlasové tarify Eri – Panter nově s neomezeným mobilním připojením 4G / LTE.   

Nově  si u EriMobile můžete objednat společně s hlasovými tarify  Eri – Panter L,M a S a nebo i s tarifem  Freedom, balíček 

datově neomezeného mobilního připojením 4G / LTE ve fyzické síti T-Mobile ... 

 

Od 23. listopadu 2015 nabízí český mobilní operátor EriMobile možnost objednání balíčku neomezeného mobilního připojení 

4G / LTE ke všem svým hlasovým tarifům Eri - Panter. Současně je ale možné volit  v síti 4G / LTE  i z datových balíčků        

od 300 MB do 10 GB /měs. s maximální rychlostí připojení 20 Mbps. 

 

Zákazníci EriMobile tak mohou volit z celkem 6- ti balíčků datově neomezeného připojení s rychlostí od 0,5 do 20 Mbps a 

nebo s 6- ti datově nastavených balíčků od 300 MB až po 10 GB /měs. s maximální rychlostí připojení 20 Mbps. 

 

Ceny nových balíčků datově neomezeného mobilního připojení 4G / LTE: 

 

- Eri – LTE Basic (0,5 /0,26 Mbps) za 198 Kč/měs. 

 

- Eri – LTE Cool (1 / 0,5 Mbps) za 348 Kč/měs. 

 

- Eri – LTE Good (3 / 1,5 Mbps) za 599 Kč/měs. 

 

- Eri – LTE Best (6 / 3 Mbps) za 967 Kč/měs. 

 

- Eri – LTE Exellent (12 / 5,8 Mbps) za 1.198 Kč/měs. a 

 

- Eri – LTE Max. (20 / 5,8 Mbps) za 1.798 Kč/měs. 

 

Ceny nových datově nastavených balíčků mobilního připojení 4G / LTE s maximální rychlostí 20 Mbps: 

 

- 300 MB / LTE 20 Mbps za 168 Kč/měs. 

 

- 600 MB / LTE 20 Mbps za 289 Kč/měs. 

 

- 1,5 GB / LTE 20 Mbps za 410 Kč/měs. 

 

- 2,5 GB / LTE 20 Mbps za 531 Kč/měs. 

 

- 5 GB / LTE 20 Mbps za 652 Kč/měs a 

 

- 10 GB / LTE 20 Mbps za 1.136 Kč/měs. 

Výše uvedené datové balíčky (neomezené i ty nastavené) lze libovolně kombinovat  s celkem  až 5-ti  balíčky neomezeného 

volání v rozlišení dle telefonních sítí, až s 3-mi balíčky přeplacených SMS a až 3-mi balíčky volných minut.                            

Smlouvu lze uzavřít na dobu neurčitou bez závazku a  nebo se závazkem na 12 nebo 24 měsíců (dle volby zákazníka). 

Zajímavostí i nadále zůstává možnost volby délky výpovědní lhůty 1, 3 nebo 6 měsíců a to bez vlivu na výši měsíční ceny 

nebo zřizovací poplatek.  

Veškeré informace jsou dostupné na webové adrese: www.erimobile.cz/cenove-tarify  nebo lze kontaktovat přímo obchodní 

oddělení společnosti EriMobile na email:  obchod@erimobile.cz  nebo telefonicky v pracovních 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 jako koncové, tj. včetně DPH.   

 

 

   Kontakt pro média: 

Ing. Petr Benýšek 

jednatel společnosti Český bezdrát Mobile s.r.o. 

mob. 777 056 711 
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