
nejmodernější technologie
a komplexní služby

Objevujte

5/2015

co dělá váš život lepší



Upravujeme

za necelé 
dva tisíce

první  
4G LTE mobil

volat a psát z EU 
domů za ceny jako 

nikdy dřív

získat mobily s bonusem 1 000 Kč

neomezeně
volat po ČR

po ČR užívat nejrychlejší
internet v každém tarifu

Nabídka platí do 15. 7. 2015 nebo do vyprodání zásob.Nabídka platí do 30. 9. 2015.

BenQ T3
Samsung  
GALAXY Core Prime

1 920 Kč

jen za

Cena s bonusem 1 000 Kč
pro zákazníky s FREE tarify

Běžná cena 2 920 Kč

2 880 Kč

jen za

Cena s bonusem 1 000 Kč
pro zákazníky s FREE tarify

Běžná cena 3 880 Kč

3,50 Kč / min

1,50 Kč / SMS

3,50 Kč / min

1,50 Kč / SMS



tarif
měsíční cena
po 1 rok

měsíční cena
se slevou 100 Kč
na tarif FREE

rychlost
stahování/odesílání

Internet Optimal Plus 499 Kč 399 Kč až 20/2 Mb/s 

Internet Aktiv Plus
599 Kč
549 Kč

499 Kč
449 Kč až 40/2 Mb/s

Internet na doma

Objevte internet, který 
umí víc než ostatní

Jen 41 Kč měsíčně  
po dobu 2 let za modem pro příjem vysokorychlostního internetu a pokrytí 
domácnosti WiFi signálem pro připojení všech vašich bezdrátových zařízení.

Úsporněji s balíčkem služeb 3v 1

měsíčně  
při využití akční nabídky do 30. 6. 2015,
standardně 1 252 Kč

1 252 Kč

až 20 Mb/s internet

neomezené volání 
a SMS v naší síti

až 60 TV programů

1 047 Kčs 60 volnými minutami do ostatních sítí, 50 MB dat 
a přenosem čísla k nám zdarma 
tarif FREE O2 60

s funkcemi zpětného zhlédnutí pořadů po dobu 
30 hodin a nahrávání více pořadů z různých 
programů najednou s Digitální televizí O2 TV

na doma bez omezení objemu stažených dat  
Internet Optimal Plus

2 460 Kč
ročně

ÚSPORA

Zabezpečí 
domácnost

Spustí TV
na 4 zařízeních

Stabilní za
každého počasí

Ušetří vám
peníze

Signál pro
celou domácnost

Nejužívanější
v ČR

Mějte svůj domov 
pod kontrolou i z pláže
Chystáte se na dovolenou nebo jen chcete mít kdykoli přehled 
o tom, co se děje u vás doma? Díky zabezpečení domácnosti 
od O2 jste obratem informováni o jakémkoli neobvyklém 
pohybu a můžete situaci on-line zkontrolovat prostřednictvím 
svého chytrého telefonu.

V ceně základního balíčku Gigaset elements obsahujícímu řídící 
jednotku, senzor pohybu a dveřní senzor získáte navíc kameru. Tento set včetně 
kamery pořídíte za 4 800 Kč nebo na splátky za 200 měsíčně po dobu 2 let.

 Nabídka platí od 1. 6. do 31. 7. 2015.

Nabídka platí do 30. 6. 2015.

V ceně 
základního 

balíčku



Digitální televize

Jen 89 Kč měsíčně 
za O2 TV set-top box pro příjem digitální televize.  

Jednorázově za 2 136 Kč.

Sledujte oblíbené pořady, 
kde se vám zachce TV programy domů i na cesty 

jen za 299 Kč měsíčně

Úsporněji s balíčkem 2  v  1

s funkcemi zpětného zhlédnutí pořadů po dobu 
30 hodin a nahrávání více pořadů z různých 
programů najednou s Digitální televizí O2 TV

více než 100 
TV programů

měsíčně  
při využití akční nabídky do 30. 6. 2015,  
standardně 903 Kč

903 Kč

798 Kč
1 260 Kč

ročně

ÚSPORA

až 20 Mb/s internet
na doma bez omezení objemu stažených dat  
Internet Optimal Plus

O2 TV vám přináší exkluzivní podívanou. Jen zde můžete sledovat závody Formule 1 také z pohledu jezdce  
v kokpitu nebo se dívat na zápasy anglické Premier League. Tarif O2 TV Flexi spolu s aplikací O2 TV Go  
získáte za zvýhodněnou cenu 299 Kč měsíčně po dobu 1 roku k Internetu na doma.

Nabízíme vám všechny obvyklé programy jako většina poskytovatelů placené TV.

Nebo si vyberete další programy v tematických balíčcích podle preferencí:
 seriály, například Universal Channel, AXN, AXN Black, AXN White …
 dětské programy, jako třeba Cartoon Network, Minimax, Baby TV, Disney, Animax …
 dokumenty, například National Geographic Channel, Discovery Channel …
 sport, například Golf, Eurosport, DIGI Sport …

O2 TV Flexi
36 základních 
TV programů

balíček HBO nebo 
2 tematické balíčky 
podle vlastního 
výběru

O2 TV Go

Pořiďte si O2 TV, televizi, která toho umí nejvíc

nahrávání pořadů 
z více kanálů s dobou 
zhlédnutí po 30 dní

bez reklam, 
k zapůjčení
v O2 Videotéce

zpětného
zhlédnutí
pořadů

36 programů jako základ
a k tomu si sami vyberete
další

pro sledování pořadů nejen 
v TV, ale i v notebooku, tabletu 
a telefonu s aplikací O2 TV Go 

100   
 hodin 

30   
hodin 

 více než 100 
 TV programů 

4   
zařízení 

1000   
 filmů 

O2 TV Go je nyní pro všechny, nejen pro zákazníky O2. Stáhněte si aplikaci O2 TV Go a sledujte televizi 
i na notebooku, tabletu a mobilním telefonu.

Mobilní televize O2 TV Go pro každého  
jen za 199 Kč měsíčně O2 TV Go

  20 TV programů sledujete kdekoli až na 4 mobilních zařízeních
  dívejte se živě nebo vraťte čas až 30 hodin zpět
 nahrajte si až 10 hodin pořadů a sledujte je dalších 7 dní
  stáhněte si aplikaci zdarma ve vašem on-line obchodě  
(např. Google Play, App Store) a na www.o2tv.cz

  užijte si O2 TV naplno na nejrychlejším internetu 4G LTE
 objevte O2 Videotéku s více než 1000 filmy

stáhněte si aplikaci zdarma ve vašem on-line obchodě 

TV naplno na nejrychlejším internetu 4G LTE



Volejte, pište a surfujte 
všude, jak se vám líbí

Internet a hlas v mobilu

Naše výhodné tarify s voláním bez omezení a s nejrychlejším internetem vám přinášejí úplně nové 
možnosti. Během videohovoru s dětmi se na vlastní oči přesvědčíte, že mají hotové úkoly. Babičce 
zase můžete pochválit nový účes. Cestou z práce si pustíte svůj oblíbený seriál nebo sportovní přenos, 
který jste včera večer nestihli v televizi. Zkrátka ať jste kdekoli, děláte právě to, co vás baví.

Až do 26 let si můžete užívat výhody tarifů [:kůl:]. Pište si s přáteli zdarma v rámci naší sítě a zároveň 
buďte všude on-line na nejrychlejším 4G LTE internetu už od 299 Kč měsíčně. Se 120 volnými 
minutami do všech sítí můžete být denně v kontaktu s těmi, co potřebujete.

tarif
měsíční cena
po 2 roky

volání a SMS
do O2

volání a SMS
mimo O2

Internet v mobilu
objem dat

roaming 
volání/SMS/data

volitelné obnovení
objemu dat

FREE 
O2 60 349 Kč neomezeně 60 minut 50 MB 50 MB/

49 Kč

FREE 
O2 Plus 499 Kč neomezeně 120 minut 200 MB 200 MB/

99 Kč

FREE 
CZ 749 Kč neomezeně neomezeně 1,5 GB 1,5 GB/

149 Kč

FREE 
Evropa 1 199 Kč neomezeně neomezeně 3 GB

300 minut/
300 SMS/
300 MB

3 GB/
199 Kč

tarif
měsíční cena
po 2 roky

volné minuty  
do všech sítí SMS

Internet v mobilu
objem dat

volitelné obnovení
objemu dat

[:kůl:] 299 Kč 120 neomezené  
v síti O2

200 MB 200 MB/
49 Kč

[:kůl:]  
data 1 GB

399 Kč 120 neomezené  
v síti O2

1 GB 1 GB/
99 Kč

   s novým tarifem NA!DLOUHO voláte po 1. minutě zdarma do všech sítí:
 do O2 vždy, do ostatních sítí vždy 30 dní po dobití 300 Kč a více
 cena minuty je 5,90 Kč, SMS za 1,90 Kč
  za každé dobití vás odměníme – můžete získat bonus kredit, volání či SMS

 zdarma a mnoho hodnotných dárků. Více na www.odmenazadobiti.cz

S předplacenou O2 kartou
už nemusíte počítat minuty

Užijte si výhodnější tarify pro mladé

S našimi tarify máte nejrychlejší 
internet a volání bez omezení

Nabídka platí do 15. 7. 2015 nebo do vyprodání zásob.

1 920 Kč

jen za

Cena s bonusem 1 000 Kč

pro zákazníky s FREE tarify

Běžná cena 2 920 Kč

BenQ T3



tarif měsíční cena cena minuty cena SMS cena 1 kb

Machine 20 Kč 3,75 Kč 1,94 Kč 0,04 Kč

S internetem 4G LTE
máte vše po ruce

Mobilní internet

Pro větší pohodlí u vás doma

Internet z telefonu můžete  
využívat i v tabletu

 připojení kdekoli tou nejvyšší možnou rychlostí
 bezproblémové surfování a stahování přímo do tabletu nebo notebooku
 max. teoretická rychlost stahování až 185 Mb/s. Dle DSL.cz máme nejrychlejší 4G LTE připojení
 k tarifu modem za výhodnější cenu

tarif

měsíční cena  
po 2 roky k tarifům  
FREE, O2 TV nebo  
k Internetu na doma objem dat

maximální
rychlost
stahování

volitelné obnovení
objemu dat

Mobilní Internet 
1,5 GB 199 Kč 1,5 GB 1,5 GB/

149 Kč

Mobilní Internet 
5 GB 449 Kč 5 GB 5 GB/

249 Kč

Mobilní Internet 
10 GB 649 Kč 10 GB 10 GB/

299 Kč

Stahování videí, surfování 
a poslouchání muziky  
plynule a bez čekání

 s novým Machine tarifem můžete přes telefon ovládat a kontrolovat domácnost
 pohodlně zapnete, vypnete nebo nastavíte vzdálená zařízení, jako např. topení, výstražné systémy, kamery atd.
 alarm třeba na chatu u nás pořídíte jen za 3 000 Kč

 váš telefon se podělí o data s tabletem nebo s notebookem
 jste on-line, přitom žádné další faktury a žádný nový tarif
 stačí vám jen MultiSIM karta za 99 Kč měsíčně

LTE

4G LTE výbava

SIM karta
Máte SIM kartu podporující 4G LTE? Jednoduše to zjistíte tak, že vytočíte *444*#. 
Stávající SIM kartu vám zdarma vyměníme za 4G LTE SIM kartu v našich prodejnách.

telefon / tablet / USB modem

Pokrytí 4G LTE

Nabízíme mnoho 4G LTE chytrých telefonů, tabletů a USB modemů.  
Inspirujte se nabídkou v tomto katalogu a přijďte si vybrat do našich prodejen.

Stále rozšiřujeme 4G LTE síť. Sledujte vývoj pokrytí 4G LTE na www.o2.cz/LTE 

Nejrychlejším mobilním internetem 3G + 4G 
pokrýváme více než 93 % obyvatel.

Neustále rozšiřujeme pokrytí 4G LTE tak, abyste si mohli užívat možnosti nejrychlejšího mobilního internetu kdekoli 
v ČR. Náš datový přenos přes mobilní síť je navíc bezpečnější než např. využití otevřené WiFi v kavárnách.

Bezpečný 
datový přenos



Posunuli jsme pro vás 
hranice volání v cizině

Evropa S
50 MB
100 MB 100 Kč

Evropa M
150 MB
300 MB 300 Kč

Evropa L
250 MB
500 MB 500 Kč

Svět S 50 MB 200 Kč

Svět M 150 MB 600 Kč

Svět L 250 MB 1000 Kč

Surfujte v cizině bez obav
 pro bezstarostné připojení k internetu v zahraničí
 informační SMS při každém připojení ze zahraničí
 jednoduché nastavení a úpravy všech roamingových služeb s aplikací O2 V zahraničí

Balíček  
Evropa

Balíček
Svět

Stáhněte si aplikaci O2 V zahraničí
A jednoduše aktivujte roamingové služby nebo sledujte aktuální informace o cenách volání, SMS 
a internetu v mobilu v zahraničí. Aplikace nepotřebuje žádné připojení k internetu.
Stáhněte si ji na www.o2active.cz

O2 V zahraničí

100 MB
Vystačí vám pro hledání 
restaurací v okolí, ke kontrole 
e -mailů nebo třeba k nalezení 
trasy, když náhodou zabloudíte.

300 MB
Umožní vám podělit se 
o zážitky z dovolené, sdílet 
fotky na sociálních sítích 
nebo číst nejnovější zprávy.

500 MB S tímto balíčkem se v zahraničí 
neomezujte. Surfujte, sledujte 
videa, používejte navigaci, 
zkrátka jako doma.

Kolik dat na cestách potřebujete?

Roaming

EU + Švýcarsko, Norsko, 
Island, Lichtenštejnsko   zbytek Evropy             svět

spojovací poplatek               0 Kč          50 Kč            80 Kč

Objevte, co všechno teď můžete  
s FREE tarify dělat i vy:
  volat a psát z EU domů za ceny jako nikdy dřiv
 v cizině po všech zemích EU a také v Norsku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku a na Islandu
 bez omezení na čísla mobilních i pevných linek
  odchozí hovory za 3,50 Kč/min
 příchozí hovory za 1,50 Kč/min
  SMS za 1,50 Kč

3,50 Kč / min

1,50 Kč / SMS

Nabídka plat do 30. 9. 2015.

2×
VÍCE DAT 

ZA STEJNOU 
CENU

Datový balíček Evropa aktivujte zasláním  
SMS Evropa S, M nebo L na číslo 999 111



www.o2extravyhody.cz

U nás vždy najdete něco navíc, protože seznam výhod doplňujeme každý den. I v létě si užijte 
nákupy u našich partnerů po celé republice. Vyberte si takové slevy, které vás zajímají a které 
máte právě po ruce.

Připravte se na léto s Extra výhodami

sleva na cestování 
autobusem po ČR i Evropě

25%

zdarma na sluneční brýle
1 + 1

sleva na řadu Eucerin SUN
20%

sleva na vše
15%

sleva na nákup  
10%

fotografiÍ zdarma
50 + 25

sleva na nákup 
nezlevněného oblečení, 
kosmetiky a doplňků

20%

sleva na všechny hry s logem 
Albi

15%

sleva a doprava zdarma na 
celý sortiment doplňků stravy 
značky GS

20%

sleva na cestovní průvodce + 
poštovné zdarma

25%

sleva na cestovní pojištění
55%

 sleva na 1 produkt dle 
vlastního výběru

20%

sleva na nákup nezlevněných 
potravin a nápojů

10%

sleva na vybrané letecké 
zájezdy

20%

na 1 l benzinu,  
nafty, LPG

1 Kč

sleva na celý sortiment
20%

Nabídka platí do 15. 7. 2015 nebo do vyprodání zásob.

2 880 Kč

jen za

Cena s bonusem 1 000 Kč

pro zákazníky s FREE tarify

Běžná cena 3 880 Kč

Samsung GALAXY Core Prime

Vybírejte si z mnoha 
různých výhod

Aplikaci O2 Extra výhody si zdarma stáhněte ve svém telefonu na AppMarketu a vstupte 
do světa výhod, zážitků a slev pro všechny naše zákazníky. Aplikace pozná, kde právě jste, 
a přihraje vám nejbližší výhody přímo do mobilu. Telefony pořízené v našich prodejnách mají 
aplikaci již nainstalovanou.

Výhody platí pro všechny naše zákazníky s jakoukoli službou včetně naší předplacené karty.  
Čerpat je můžete přímo ve svém telefonu či tabletu s mobilní aplikací nebo  
na www.o2extravyhody.cz

Jednoduchá cesta k levnějším nákupům

O2 Výhody



Nastavíme vám telefon, tablet 
nebo připojení k internetu.
Pomůžeme s výběrem služeb 
a jejich nejvýhodnějších 
kombinací.

Denně pro vás  
 vyřešíme přes 
10 000 žádostí

O2 Guru a O2 Specialista pro podnikatele
 nezáleží, jestli jste náš zákazník; O2 Guru je tu od toho, aby poradil každému 
 jsme k dispozici v našich prodejnách, na webu nebo na sociálních sítích

Věnujeme se vám osobně

Internetová samoobsluha Moje O2

 kontrola vyúčtování za služby
 platby on-line
 informace o aktuálních nastaveních služeb
 správa služeb na jednom místě v mobilu i v počítači
 bezplatná služba

Spravujte své služby. 
Jednoduše online na www.mojeo2.cz

a jejich nejvýhodnějších 

Michal Čejka
O2 Guru, Pardubice

Kateřina Hájková
O2 Specialista  
pro podnikatele, Praha



Samsung GALAXY 
Grand Prime
Stačí vám ve všem,
co chcete dělat

Proč si pořídit Samsung GALAXY Grand Prime:
 elegantní tělo telefonu je tenké pouhých 8,6 milimetru
 videa a fotky si užijete v perfektní kvalitě díky 5" displeji
 všechny aplikace fungují plynule díky čtyřjádrovému procesoru 1,2 GHz
 okamžitý přístup k internetu díky nejrychlejší síti 4G LTE
 výdrž baterie, která vás překvapí a nenechá v úzkých

Kvalita, na které se nešetří
A přitom Samsung GALAXY Grand Prime u nás pořídíte tak výhodně. Telefon s velmi štíhlým 
designem v sobě skrývá výkonný čtyřjádrový procesor, velkou paměť i velkorysý displej. Přední 
fotoaparát má rozšířený úhel záběru, takže při pořizování selfie vám na fotografii nebude nic chybět.   

Nic vás nepřekvapí
Díky velké výdrži baterie nemusíte stále shánět zásuvky. Telefon tak můžete používat opravdu 
naplno a užít si tak všechny funkce a aplikace. V klidu sledujte videa, poslouchejte muziku a hrajte 
nejnovější hry. S kapacitou baterie 2 600 mAh vám i tak zbyde dostatek energie na volání a zprávy.

www.o2.cz/telefony

Velká 
výdrž

Elegantní, tenké 
tělo

Přední fotoaparát 
s rozšířeným 
úhlem záběru

8,5

4 296 Kč

Cena s bonusem 1 000 Kč
pro zákazníky s FREE tarify
Běžná cena 5 296 Kč

Nabídka platí do 15. 7. 2015 nebo do vyprodání zásob.



Pracuje tak výkonně jako vy

Proč si pořídit Microsoft Lumia 640 LTE:
 k telefonu dostanete kompletní balíček Office 365 zdarma
 baterie s extrémně dlouhou výdrží vás nezradí
 čtyřjádrový procesor 1,2 GHz plynule spustí i nejnovější aplikace 
 zadní fotoaparát s rozlišením 8 Mpx ostře zachytí veškeré zážitky
 ve Windows Phone Store si můžete vybrat z více než 100 tisíc aplikací

Okno do světa
Microsoft Lumia 640 LTE si zakládá na poctivém výkonu a bleskovém připojení k nejrychlejšímu 
mobilnímu internetu 4G LTE. S telefonem si užijete spoustu zábavy, ale i práci vám dokáže hodně 
usnadnit. Když si telefon stihnete pořídit do 30. 6., dáme vám na jeden rok zdarma kancelářský balíček 
Office 365, do kterého patří např. Word, Excel nebo PowerPoint. Programy navíc můžete používat 
v dalších 2 zařízeních a dostanete k nim navíc 1 TB místa v cloudovém úložišti OneDrive. 

Jen ty nejlepší výsledky
Můžete si troufnout i na ty nejnáročnější aplikace, telefon je totiž vybaven baterií s extrémně dlouhou 
výdrží a zvládne tak pracovat mnoho hodin. Procesor se pyšní čtyřmi jádry s výkonem 1,2 GHz, takže 
ho můžete naplno zapřáhnout a sledovat videa, poslouchat hudbu nebo řešit práci, ať jste kdekoli. 
Užívejte si oblíbené aplikace a objevujte nové. Ve Windows Phone Store si určitě vyberete, je jich tu 
přes 100 tisíc a stále přibývají.

www.o2.cz/telefony

Microsoft
Lumia 640 LTE

Čtyřjádrový
procesor

Office 365 na 
jeden rok zdarma

Baterie s extrémně 
dlouhou výdrží

3 600 Kč

Cena s bonusem 1 000 Kč
pro zákazníky s FREE tarify
Běžná cena 4 600 Kč

Telefon bude dostupný v průběhu června.  
Nabídka platí do 15. 7. 2015 nebo do vyprodání zásob.



Nevíte si rady s telefonem? 
Naši O2 Guru rádi pomohou všem,

nejen zákazníkům O2

Tak výhodně   to jde jedině u nás

Vybíráme pro vás jen kvalitní 
telefony a tablety, které umí 

nejrychlejší internet 4G LTE a vše, 
co budete potřebovat

Když si u nás   koupíte mobily 
a tablety   na splátky,

nebude vás to   stát nic navíc

Na o2.cz si telefon pohodlně 
koupíte a dopravíme vám ho 

zdarma. Navíc máte k dispozici 
O2 Prodejny na každém rohu

Když telefon, který si u nás 
koupíte, náhodou u vybraných 
prodejců najdete za nižší cenu, 

rozdíl vám dorovnáme

Mobily a tablety si u nás každý  
může koupit za skvělé ceny  
bez tarifu a dalších služeb

 4,3" displej, OS Android
 zadní/přední fotoaparát 8 Mpx/1,9 Mpx
 8GB paměť, podpora microSD

Samsung GALAXY S4 mini VE

200 Kč měsíčně  

se službou O2 Mobil po 2 roky a jednorázovou 
platbou 1 195 Kč v naší prodejně

www.o2.cz/telefony

O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ 60193336. Všechny ceny uvedené v katalogu jsou včetně DPH. Uvedené služby a produkty jsou poskytovány 
společností O2 Czech Republic a.s. Veškerá práva k tomuto materiálu jsou vyhrazena a mohou být chráněna autorským zákonem. Jakékoli užití části nebo celku, zejména přetisk včetně šíření jakýmkoli 
způsobem bez výslovného svolení O2 Czech Republic a.s., je zakázáno. Tento materiál má pouze informativní charakter, změna údajů a cen vyhrazena.
Poskytovatelem finančních služeb je Home Credit a.s.

 5" displej, OS Android
 fotoaparát 13 Mpx
 16GB paměť, osmijádrový procesor

Acer Liquid Jade S

300 Kč měsíčně  

se službou O2 Mobil po 2 roky a jednorázovou 
platbou 295 Kč v naší prodejně

 4,5" displej, OS Windows Phone
 fotoaparát 5 Mpx
 8GB paměť, podpora microSD

Lumia 635

 4,5" IPS-LCD displej, OS Android
 zadní/přední fotoaparát 5 Mpx/2 Mpx
 8GB paměť, podpora microSD

Samsung GALAXY Xcover 3

 4,5" displej, OS Android
 zadní/přední fotoaparát 8 Mpx/VGA
 4GB paměť, podpora microSD

BenQ T3

1 920 Kč

Cena s bonusem 1 000 Kč
pro zákazníky s FREE tarify
Běžná cena 2 920 Kč

4 992 Kč

Cena s bonusem 1 000 Kč
pro zákazníky s FREE tarify
Běžná cena 5 992 Kč

2 760 Kč

Cena s bonusem 1 000 Kč
pro zákazníky s FREE tarify
Běžná cena 3 760 Kč

 4,5" displej, OS Android
 zadní/přední fotoaparát 5 Mpx/2 Mpx
 8GB paměť, podpora microSD

Samsung GALAXY Core Prime

2 880 Kč

Cena s bonusem 1 000 Kč
pro zákazníky s FREE tarify
Běžná cena 3 880 Kč

Nabídka platí do 15. 7. 2015 nebo do vyprodání zásob. Nabídka platí do 15. 7. 2015 nebo do vyprodání zásob.

Nabídka platí do 15. 7. 2015 nebo do vyprodání zásob.Nabídka platí do 15. 7. 2015 nebo do vyprodání zásob.



Výše úspory závisí na měsíční útratě. Více u našich konzultantů.  
Poskytovatelem Extra karty je Home Credit a.s.

Řekneme vám,  
jak ušetřit s Extra kartou  

tisíce korun

Řekneme vám, 

Objevujte teď a tady.

Výhody Extra karty

 telefony a tablety na splátky s 0% navýšením
  výhody a slevy v minimální výši 3 % u vybraných partnerů O2 Extra výhod
  při jejím aktivním používání neplatíte poplatek 49 Kč za vedení karty




