
Flat Bezstarostný 10 GB

→ neomezené volání, SMS

→ internet data FUP 10 GB

399 Kč

Flat Bezstarostný 0,5 GB

Zvýhodněná nabídka hlasových a datových
tarifů pro všechny zákazníky společností
AgroZETA servis s.r.o. a ECOCHEM Pro� s.r.o.

→ neomezené volání, SMS

→ internet data FUP 0,5 GB

259 Kč

Hlasové tarify

Datové tarify

Flat Bezstarostný 1,5 GB

→ neomezené volání, SMS

→ internet data FUP 1,5 GB

279 Kč

Flat Bezstarostný 4 GB

→ neomezené volání, SMS

→ internet data FUP 4 GB

349 Kč

Onenettarif

→ 0,50 Kč/min

→ 0,50 Kč SMS

→ tari�kace 1+1 po vteřinách

1 Kč jen volání a SMS

data 0,25 GB

data 0,5 GB

data 1,5 GB

data 4 GB

data 10 GB

data 15 GB

data 30 GB

+ 0 Kč

+ 45 Kč

+ 80 Kč

+ 110 Kč

+ 149 Kč

+ 239 Kč

+ 269 Kč

+ 359 Kč

Sdílený tarif na data 10 GB

499 Kč

M2M tarif data 5 MB

25 Kč

M2M tarif data 20 MB

40 Kč

ADSL 16 Mbps bez pevné linky

330 Kč

VDSL 20 Mbps bez pevné linky

351 Kč

Pevná linka IP telefon

10 Kč

Agro-NET.cz



www.agro-net.cz

Nabídka Agro-NET.cz
Společnost AgroZETA Holding a.s. Vám přináší mož-
nost ušetřit náklady spojené s mobilními a datovými 
službami. Vzhledem k  tomu, že si Vás jako našeho 
zákazníka vážíme,  nabízíme Vám možnost připojení 
do korporace mobilních služeb. Korporátní řešení 
přístupu k  mobilním a datovým službám znamená 
jistotu nejnižšího volání a využívání datových služeb.

Každých šest měsíců dochází k automatickému načítání 
množstevních bonusů a dle výsledků je ponížena 

i cena za služby operátora Vodafone. Máte tedy jistotu, 
že systém bude vždy nastavovat nejlevnější volání 
a datové služby.

Smlouva o poskytování mobilních služeb je podepiso-
vána přímo se společností Vodafone. Nepřeprodáváme 
tedy žádnou ze služeb.  Fakturace a řízení jednotlivých 
služeb je plně ve Vaší režii.

Smlouva je uzavírána s dvouměsíční výpovědní lhůtou. 
Nevyplývají z ní tedy žádné dlouhodobé závazky.

AgroZETA Holding a.s.

Výhody služeb

VPN
Díky hlasové privátní síti (VPN) si celá �rma volá bez 
ohledu na to, jaké koncové zařízení používá. Ať už mají 
mobil, pevnou linku nebo softwarový telefon. Napří-
klad nahrávání hovorů je nyní možné i na mobilním 
telefonu. 

Jedna faktura na všechny služby
Všechny služby naleznete jednoduše a přehledně 
na jedné faktuře.

Bezkonkurenční �remní péče
K dispozici je Vám vlastní obchodní zástupce a speciali-
sta osobní péče.

Datové tarify pro pravidelné používání
Vyberte si datový tarif pro mobil, tablet či notebook. 
Využijte připojení k největší síti rychlého internetu 
v ČR, ať už jste na internetu začátečník, nebo chcete 

být online na každém kroku. Datové tarify lze čerpat 
i formou „bez kabelu“. Wi� připojení přes službu LTE 
s pokrytím 99 % České republiky.

Agro-NET.cz pro zemědělství
Agro-NET.cz je ideálním řešením komplexní �remní 
komunikace jak pro zemědělce, tak pro družstva i velké 
agropodniky. Kromě výhodného volání si tak můžete 
vybrat ze široké nabídky doplňkových a datových 
služeb pro chytré a efektivnější podnikání. Navrhneme 
Vám řešení na míru přesně dle Vašich potřeb.

Kolik to stojí?
Připojení do korporace nabízíme našim zákazníkům 
zdarma. Stejně tak nejsou zpoplatňovány žádné úkony 
týkající se změny, blokace či nastavení změn na Vašem 
účtu u společnosti Vodafone. Jediným poplatkem je 
2400 Kč/rok/firma (bez ohledu na počet aktivních SIM) 
administrativní poplatek za vedení agendy korporace 
Agro-NET.cz.

Provozovatelem služeb Agro-NET.cz je:
AgroZETA servis s.r.o., Za Zámečkem 744/9, 158 00 Praha 5-Jinonice, info@agrozetaservis.cz

Pobočka Znojmo:
Pražská sídliště 2425/9b
669 02 Znojmo
tel. +420 774 264 932
znojmo@agrozetaservis.cz

Pobočka Domažlice:
Msgre. B. Staška 62
341 01 Domažlice
tel. +420 774 724 094
domazlice@agrozetaservis.cz

Pobočka Jihlava:
Brněnská 2806/71
586 01 Jihlava
tel. +420 774 708 935
jihlava@agrozetaservis.cz

Pobočka Praha:
Libočanská 6
158 00 Praha
tel. +420 774 264 933
praha@agrozetaservis.cz


