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O aktivaci např. datového balíčku požádejte  e-mailem na adrese : mobil@mcps.cz , není-li to možné, na tel. 730 330 041

K požadavku z vašeho kontaktního e-mailu, VŽDY uveďte tel. číslo, kterého se žádost týká.

                        Pro kontrolu vašeho účtu se přihlašte na     https://mobil.mcps.cz

Data v ČR  typ B Cena/měs. Cena bez DPH ČPS typ Cena s DPH ČPS

datový balíček 50MB (bez FUP, po vyčerpání limitu blokace dat)  36,36 Kč B 44,00 Kč

datový balíček 100MB (bez FUP, po vyčerpání limitu blokace dat)  65,29 Kč B 79,00 Kč

datový balíček 500MB  190,08 Kč B 230,00 Kč

datový balíček 1000MB  222,31 Kč B 269,00 Kč

datový balíček 3000MB 412,40 Kč B 499,00 Kč

dokoupení 100MB k datovému balíčku  70,25 Kč 85,00 Kč

dokoupení 500MB k datovému balíčku  180,99 Kč 219,00 Kč

dokoupení 1000MB k datovému balíčku  222,31 Kč 269,00 Kč

Po vyčerpání datového limitu balíčku typu B je aplikován FUP 64/16kbps (mimo varianty 50MB a 100MB).

Zúčtovacím obdobím u datových balíčku je kalendářní měsíc, nevyčerpaná data se nepřevádějí do dalšího měsíce.

Dokup dat je možný pouze jednou v aktuálním měsíci, výše dokupu nemusí odpovídat hodnotě balíčku. Nevyčerpaná data z dokupu se nepřevádějí do dalšího měsíce.

 

 

http://www.mcps.cz/


Data v ČR typ P Cena/měs. Cena bez DPH ČPS Cena s DPH ČPS

datový balíček 150MB  69,42 Kč P 84,00 Kč

datový balíček 300MB  119,01 Kč P 144,00 Kč

datový balíček 600MB  198,35 Kč P 240,00 Kč

datový balíček 1200MB  297,52 Kč P 360,00 Kč

datový balíček 1500MB 355,37 Kč P 430,00 Kč

    

    

    

Po vyčerpání datového limitu balíčku u typu P je aplikován FUP 20/16kbps.

Zúčtovacím obdobím u datových balíčku je kalendářní měsíc, nevyčerpaná data se nepřevádějí do dalšího měsíce.

 

Typ B - při aktivaci balíčku v průběhu měsíce je účtována poměrná část měsíční ceny, nastaven je poměrný počet MB balíčku.

Při navýšení balíčku v průběhu měsíce je hrazena poměrná část ceny navýšení, objem dat k dispozicici je poměrně navýšen.

Při snížení datového balíčku se nevrací poměrná část zaplacené ceny, objem dat k dispozici do konce měsíce zůstáva beze změny.

Typ P - při aktivací v průběhu měsíce je vždy účtována plná cena balíčku, k dispozici je plný objem dat dle balíčku (nepočítá se poměrná část).

Při změně balíčku v průběhu měsíce je vždy naúčtována plná cena nového balíčku, počítadlo přenesených dat je vynulováno a je nastaven

plný objem dat dle typu balíčku. Balíčky je možné nakupovat v průběhu měsíce opakovaně, nelze koupit 2x po sobě stejný balíček.

(Příklad: Lze zakoupit postupně 150MB, 300MB a pak znovu 150MB, nelze zakoupit 150MB a pak hned znovu 150MB).


