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Podmı́nky hlasových mobilnı́ch tarifů  
 

Hlasové mobilní tarify Erbia Mobile (síť Laudatio) jsou určeny pouze pro vlastní potřebu Účastníka 

uzavírajícího Účastnickou smlouvu. Nabídka těchto tarifů je platná pro nové i stávající zákazníky Erbia 

Mobile.  

Tarify jsou určeny pro běžné aktivní využívání mobilních hlasových služeb (včetně SMS) a datových 

služeb Operátora samotným Účastníkem či Uživatelem. Vložení SIM karty do GSM brány, SMS brány, 

SMS serveru, VOIP/GSM převodníku je považováno za propojování sítě a je penalizováno 10 000 Kč za 

každý takový zjištěný případ.  

Nabídku tvoří 7 přednastavených kombinací volných minut, SMS a objemu přenesených dat, které 

jsou v rámci zvoleného tarifu obsaženy.   

Jedná se o následující tarify:  

Laudatio 150: tarif obsahuje neomezené volání na čísla v síti Laudatio (tyto provolané minuty se 

neodečítají z volných jednotek poskytnutých v rámci tarifu), 50 minut volání do všech sítí, 50 SMS do 

všech sítí a internet s využitím objemu přenesených dat 150 MB. Po vyčerpání volných minut a SMS 

je volání/SMS účtováno dle ceníku, datové přenosy jsou po vyčerpání limitu 150 MB zastaveny. 

Neomezené volání: tarif obsahuje neomezené volání do všech sítí, SMS jsou zpoplatněny dle ceníku. 

Neomezené volání a 1 GB: tarif obsahuje neomezené volání do všech sítí a internet s využitím objemu 

přenesených dat 1 GB, SMS jsou zpoplatněny dle ceníku. Datové přenosy jsou po vyčerpání limitu 1 

GB zastaveny. 

Neomezené volání a 2 GB: tarif obsahuje neomezené volání do všech sítí a internet s využitím 

objemu přenesených dat 2 GB, SMS jsou zpoplatněny dle ceníku. Datové přenosy jsou po vyčerpání 

limitu 2 GB zastaveny. 

Neomezené volání a 5 GB: tarif obsahuje neomezené volání a SMS do všech sítí a internet s využitím 

objemu přenesených dat 5 GB. Datové přenosy jsou po vyčerpání limitu 5 GB zastaveny. 

Laudatio 2 GB: tarif obsahuje neomezené volání na čísla v síti Laudatio a internet s využitím objemu 

přenesených dat 2 GB. Datové přenosy jsou po vyčerpání limitu 2 GB zastaveny. Veškeré volání mimo 

síť Laudatio i SMS je zpoplatněno dle aktuálního ceníku. 



Verze 1.3 Platné od 1.10.2019 
 

2 
 

Laudatio 5 GB: tarif obsahuje neomezené volání na čísla v síti Laudatio a internet s využitím objemu 

přenesených dat 5 GB. Datové přenosy jsou po vyčerpání limitu 5 GB zastaveny. Veškeré volání mimo 

síť Laudatio i SMS je zpoplatněno dle aktuálního ceníku. 

 

Volné jednotky jsou platné pouze na využití služeb v rámci sítí ČR a roamingu EU a lze je využít na 

volání a SMS služby s běžnou tarifikací. Volné jednotky poskytnuté v rámci tarifu tedy nelze čerpat 

zejména na služby typu roaming mimo EU, volání se zvýšenou tarifikací (prémiová čísla), volání do 

hlasové schránky, volání na mezinárodní čísla. 

V rámci tarifů se účtuje v ČR a EU - 60+1, účtuje se tedy první minuta celá a následně již po vteřinách. 

SMS zpráva je délkou omezena na 160 znaků. V případě napsání delší zprávy dojde k jejímu rozdělení 

po 160ti znacích a následně zaúčtování příslušného poštu zpráv. Použití diakritiky počet užitých znaků 

navyšuje.  

Volné jednotky v rámci tarifu se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období.   

Volné jednotky jsou poskytnuty na celý kalendářní měsíc, v případě využívání služby jen část měsíce 

se při převodu čísla do sítě postupuje tak, že počet volných jednotek, stejně tak jako cena tarifu 

přepočítává poměrnou částí, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl tarif aktivní. Obdobně se 

postupuje v případě změny tarifu v průběhu měsíce.  

V případě ukončení smlouvy se postupuje tak, že za každé započaté zúčtovací období je poskytnut 

celý počet volných jednotek podle zvoleného tarifu a obdobně je i účtována cena za celý tarif 

(poměrné účtování není v takovémto případě technicky možné).  

SMS poskytnuté v rámci tarifu jsou SMS jen na mobilní čísla.  

Volání v rámci PPS je také volání na mobilní číslo infolinky v rámci ČR (telefonní číslo: 734 692 101).  

Další služby užité nad rámec zvoleného tarifu jsou vyúčtovány dle ceníku a uplatní se až po vyčerpání 

volných jednotek. Ceny volání nad rámec tarifu jsou při volání do všech sítí v ČR a v rámci roamingu 

EU s výjimkou prémiových čísel. Cena SMS platí do všech sítí v ČR s výjimkou prémiových čísel.  

Tarify zahrnují volné jednotky na volání v rámci sítí v ČR a při využití roamingu EU na telefonní čísla 

začínající 2 3 4 5 6 7 a 910.  

Maximální délka jednoho hovoru je 60 minut.  

V případě překročení limitu 3000 minut nebo 2000 SMS u neomezeného tarifu, dojde k naúčtování 

dalších využitých jednotek v sazbě 1 Kč za minutu/SMS  
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Voláním na telefonní čísla v síti T-mobile se rozumí volání na čísla, která jsou provozována v síti T- 

Mobile s možnou předvolbou 603, 604, 605, 703, 73 až 7309, 731 až 739, 77077, 77999, 7977 až 

7979903 dále pak všechny přenesená čísla s OPID Kódem 205, a volání na takováto čísla se považuje 

za provoz do sítě T-Mobile a je účtováno jako hovory do sítě T-Mobile.   

 


