
Pravidla poskytování individuální nabídky Modré volání (dále též jen Pravidla) 
 

 

 Individuální nabídka programu Modré volání je určena pouze zaměstnancům, externím partnerům 
a jejich rodinným příslušníkům vybraných zaměstnavatelů a s nimi propojených osob, kteří od 
společnosti Bonerix s.r.o. (dále též jen Bonerix) obdrží unikátní kód umožňující seznámit se 
s dokumenty potřebnými pro uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací 
v programu Modré volání. Proto tato nabídka nesmí být veřejně prezentována. 
 

 Výjimečně může tuto nabídku využít i osoba uvedená v předchozím bodě Pravidel prostřednictvím 
právnické osoby, v níže vystupuje jako společník nebo statutární orgán. 

 

 Účast v programu Modré volání vzniká uzavřením smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku. 
Zájemce o účast v programu Modré volání po seznámení se s těmito Pravidly, s Všeobecnými 
podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Bonerix s.r.o. (dále též 
jen VP Bonerix) a s Ceníkem služeb společnosti Bonerix s.r.o. (dále jen Ceník Bonerix) vyplní 
objednávku - žádost o smlouvu na webových stránkách www.modrevolani.cz a odešle ji 
společnosti Bonerix. Společnost Bonerix po zpracování žádosti a ověření údajů v ní uvedených 
odešle SMS zprávu o aktivaci programu Modré volání zájemci a tím dojde k uzavření smlouvy o 
poskytování služeb elektronických komunikací a zájemce se stává uživatelem těchto služeb. 

 

 Zjistí-li společnost Bonerix s.r.o. při zpracovávání žádosti o uzavření smlouvy, že u zájemce o 
uzavření smlouvy jsou dány skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 5 VP Bonerix, je oprávněna žádost o 
uzavření smlouvy odmítnout, o důvodech odmítnutí zájemce informovat a program Modré volání 
zájemci neaktivovat. Je-li zájemcem o uzavření smlouvy právnická osoba, je společnost Bonerix 
s.r.o. oprávněna žádost o uzavření smlouvy odmítnout také v případě, vztahují-li se skutečnosti 
uvedené v čl. II. odst. 5 VP Bonerix i na společníka nebo statutární orgán právnické osoby jako 
žadatele. 

 

 Smluvní vztah založený smlouvou uzavřenou výše uvedeným způsobem se řídí především 
uzavřenou smlouvou, dále těmito Pravidly a Ceníkem Bonerix a v otázkách neupravených ve 
smlouvě, v Pravidlech a Ceníku VP Bonerix. VP Bonerix jsou ke stažení na www.modrevolani.cz, 
v sekci O nás – Ke stažení. 

 

 Zájemce odesláním žádosti o smlouvu uděluje souhlas s poskytováním marketingových informací 
ve smyslu čl. 9.4. a 9.6. VP Bonerix s využitím jeho poštovní adresy, telefonicky, formou SMS, MMS, 
emailem nebo www. Tento souhlas může kdykoliv výslovným, určitým a srozumitelným projevem 
vůle odvolat a to i pro jednotlivé dílčí formy poskytování. 

 

 Při vstupu do programu Modré volání má uživatel vždy automaticky aktivovány tyto služby: 
o MMS, Premium SMS/MMS, Eurotarif (pokud si uživatel sám nezvolí v doplňkových 

službách jiný roamingový tarif) 
 

 Při vstupu do programu Modré volání má uživatel automaticky deaktivovány tyto služby: 
o datové služby, Audiotex. Aktivaci těchto služeb si může vybrat z nabídky doplňkových 

služeb uvedených v objednávce – žádosti o smlouvu. 

 

 

 

 

 

http://www.modrevolani.cz/
http://www.modrevolani.cz/


 Program Modré volání nabízí možnost výběru jednoho ze 2 následujících hlasových tarifů, případně 
ze 3 datových tarifů. Zvolený tarif bude označen v objednávce - žádosti o smlouvu: 

 

HLASOVÉ TARIFY 

 MINI MAXI 

Měsíční paušál Kč/měsíc 25 420 
Závazek 12 měsíců  ANO  ANO  
Volné minuty min 0 0 
Volné SMS sms 0 0 
VPN Nonstop Kč/měsíc 0 0 
O2 Kč/min 1,2 0 
OMO Kč/min 1,2 0 
Fix Kč/min 1,2 0 
SMS Kč/SMS 1,2 0 
MMS Kč/MMS 2,4 3,0 
Hlas. schránka  Kč/min 1,2 0 

Ceny jsou uvedeny s DPH 

 Smlouva na hlasový tarif s programem Modré volání se vždy uzavírá na dobu určitou v trvání 12 
měsíců, po níž je uživatel povinen poskytované služby elektronických komunikací využívat a platit 
za ně paušální částku uvedenou ve zvoleném tarifu a další platby uvedené v Ceníku Bonerix. 
 

 Změna hlasového tarifu v průběhu doby určité je možná pouze z tarifu MINI na MAXI.  
 

DATOVÉ TARIFY  

Mobilní internet 1GB 3GB 10GB 

Měsíční paušál (Kč/měsíc) 195 350 550 
Závazek 12 měsíců  NE  NE NE  
Měsíční objem dat (FUP) 1GB 3GB 10GB 

Ceny jsou uvedeny s DPH 
  

 Datové tarify jsou určeny pro surfování v PC/notebooku. K využití této služby je potřeba modem 
(do něj se vkládá SIM karta, kterou zákazník obdrží od společnosti Bonerix, případně si převede SIM 
od stávajícího operátora). 

 Smlouva na datový tarif s programem Modré volání se vždy uzavírá na dobu neurčitou. Zrušení 
smlouvy lze s 2 měsíční výpovědní lhůtou (běží od 1. dne následujícího kalendářního měsíce po 
podání kompletní písemné žádosti) 

 Změna datového tarifu je možná 1x za zúčtovací období. Přechod lze z vyššího objemu FUP na nižší 
i naopak.   

 

 Veškeré Služby budou Uživateli poskytovány za ceny uvedené v platném ceníku a budou mu 
účtovány 1x měsíčně po ukončení zúčtovacího období. V případě prodlení s úhradou částek 
uvedených ve vyúčtování bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,5% z nezaplacené částky za každý 
den prodlení ode dne následujícího po splatnosti faktury až do zaplacení. Smluvní pokutou není 
dotčen nárok Poskytovatele na zákonný úrok z prodlení. 
 

 Společnost Bonerix v období mezi 60. a 45. dnem před uplynutím doby určité zašle uživateli SMS 
zprávu na telefonní číslo uvedené ve smlouvě s upozorněním na termín zániku smlouvy uplynutím 
doby. V této SMS zprávě současně uživateli oznámí, jestli uplynutím doby smluvní vztah skončí, 
nebo jestli uživateli nabízí účast programu Modré volání i na dobu dalších 12 měsíců.  

 



 Pokud uživatel písemně společnosti Bonerix nesdělí nejpozději do 30 dnů před skončením doby 
určité, že o účast v programu Modré volání nemá zájem, doba poskytování programu Modré volání 
se prodlužuje o dalších 12 měsíců. Stejným způsobem společnost Bonerix vůči uživateli postupuje i 
v této prodloužené době trvání smlouvy.  
 

 Pro ukončení smluvního vztahu je uživatel povinen vždy společnosti Bonerix písemně sdělit 
dispozice pro další postup ohledně telefonního čísla. Pokud tak neučiní ani přes výzvu společnosti 
Bonerix, uděluje tímto společnosti Bonerix souhlas k deaktivaci telefonního čísla ke dni zániku 
smluvního vztahu. Ke dni zániku smluvního vztahu je zákazník povinen vyrovnat veškeré závazky 
vůči společnosti Bonerix z uzavřené smlouvy. 

Důležité upozornění při ztrátě nebo odcizení SIM karty:  
Ztrátu nebo odcizení SIM karty k blokaci zákazník oznamuje telefonicky na zákaznickou linku 
společnosti Bonerix tel. 800 11 55 77 v provozní době Po – Pá: 800 - 1700 hodin. 
 
V mimo provozní době, v případě blokace, zákazník oznamuje ztrátu nebo odcizení SIM karty 
telefonicky na *11 (zákaznická linka společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.) a při blokaci uvede   IČ 
společnosti Bonerix: 242 15 554. 


