
Jeseníky

Beskydy

Šumava

KrkonošeKrušné hory

Slavkovský les Orlické hory

Jizerské hory

O’všem
co dělá váš život lepší

O’všem
Leden 2014

-30 % na skipasy
pro všechny naše zákazníky 

v 17 skiareálech 

                  

Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO 60193336

Všechny ceny uvedené v katalogu jsou včetně DPH.
Uvedené služby a produkty jsou poskytovány společností Telefónica Czech Republic, a.s. Veškerá práva 
k tomuto materiálu jsou vyhrazena a mohou být chráněna autorským zákonem. Jakékoliv užití části nebo 
celku, zejména přetisk včetně šíření jakýmkoliv způsobem bez výslovného svolení 
Telefónica Czech Republic, a.s., je zakázáno.

Tento materiál má pouze informativní charakter, změna údajů a cen vyhrazena. 

Jsme vám k dispozici:

O2 Prodejny
www.o2.cz
www.o2shop.cz

O2 Linka – 800 02 02 02
nebo z mobilních telefonů *11

Kontakt na vašeho prodejce

SA
P 

kó
dy

 1
03

 6
98

/6
01

 5
04

 v
er

ze
 0

1/
14

-30 % sleva na skipasy

Více na stranách 4–6



Vždycky něco EXTRA
Všem našim zákazníkům zvýhodňujeme 

nákupy a zážitky až 30% slevami jako 

poděkovaní za věrnost.

Více na stranách 4–7.

Vše na jednom místě
Máme řešení pro všechny telekomunikační 

potřeby. Od volání přes rychlý internet 

až po digitální televizi. Při pořízení více 

služeb s cenovým zvýhodněním.

O2 Guru to vědí
Dokáží poradit i inspirovat. Tito speciálně 

vyškolení konzultanti se zaujetím pro nové 

trendy jsou k dispozici pro každého na 

www.o2.cz/guru, Facebooku, Twitteru 

nebo v našich prodejnách. 

Více na stranách 16-17.
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Chytré řešení
Chytrá síť přenáší data spolehlivě a téměř 

na celém území ČR. 3,6 milionu zákazníků 

ji využívá pro přenos mobilních dat.

Ceníme si důvěry našich zákazníků.

Více na straně 18.

 

Jednička v inovacích
Jako první v ČR jsme spustili například 

síť 3G, LTE nebo digitální televizi. 

Ideální místo, kam 
pro chytrý telefon
Nabízíme široký výběr kvalitních telefonů 

a snadnější přístup k nim. Máme na ně 

záruku nejnižší ceny nebo možnost úhrady 

telefonu na splátky bez navýšení. 

Více na stranách 12–15, 45 a 46.
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Spousta důvodů, proč  být s námi

CENA

ŘEŠENÍ

INOVACE

INSPIRACE 
A POMOC

VÝHODY

LTE
Více na straně 46. Více na straně 46.

KOMPLETNÍ 
SLUŽBY 
volání, internet,
digitální televize @

A–Z
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v mobilních telefonech na mobilní verzi stránek m.o2extravyhody.cz, v chytrých telefonech také v praktické aplikaci 

O2 Extra výhody, kterou si stáhnete zdarma v App marketech nebo na www.o2active.cz 

odesláním SMS s kódem odměny přímo u obchodníka

na www.o2extravyhody.cz v domácím počítači, notebooku či tabletu

Jak Extra výhody využívat
Extra výhody mohou využít všichni naši zákazníci. Jednotlivci i fi rmy. Stačí mít alespoň jednu jakoukoliv naši službu včetně 

Předplacené O2 karty nebo O2 TV. Jednoduše a bez registrace. Stačí se prokázat telefonním číslem nebo speciálním číslem z faktury:

30% sleva 
na jednodenní skipas

Kouty  Petříkov

Jeseníky

Razula

Beskydy

Herlíkovice Šachty Kamenec Kozinec

Krkonoše

Mariánky

Slavkovský les

Kašperky Zadov Kvilda

Šumava

Klínovec

Krušné hory

Deštné

Orlické hory

Ještěd

SEVERÁK BEDŘICHOV SEVERÁK BEDŘICHOV TANVALDSKÝ ŠPIČÁK

Severák Bedřichov Tanvaldský špičák

Jizerské hory Ještědský hřeben

Jak Extra výhody využívat
Extra výhody mohou využít všichni naši zákazníci. Jednotlivci i fi rmy. Stačí mít alespoň jednu jakoukoliv naši službu včetně 

Předplacené O2 karty nebo O2 TV. Jednoduše a bez registrace. Stačí se prokázat telefonním číslem nebo speciálním číslem z faktury:

na jednodenní skipas

Jeseníky

Beskydy

Šumava

KrkonošeKrušné hory

Slavkovský les Orlické hory

Jizerské hory

V 17 zimních areálech po celé ČRPro všechny naše zákazníky 
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Pro všechny naše zákazníky, po celé ČR, 
z nejrůznějších kategorií a vždy po ruce.

Extra výhody 
všude kolem vás

Výhody a zážitky můžete vybírat

podle libovolných parametrů,

jako je lokalita, typ a jiné. Díky

zobrazení na mapě hned vidíte, 

které výhody jsou přímo kolem 

vás a jak se k nim co nejrychleji 

dostanete.

Milovníkům zimních sportů

doporučujeme zvýhodnění 

30 % na jednodenní skipas 

v 17 skiareálech.

S programem Extra výhody naši

zákazníci za 15 měsíců

ušetřili přes 284 milionů Kč.

Po celý rok pestrá  škála výhod

a zážitků u prodejců jak známých 

a velkých fi rem, tak i u lokálních 

obchodníků. Po celém území ČR.

O2 Extra výhody jsou k dispozici:

• na klasickém i mobilním webu 

•  v aplikaci v chytrých telefonech, 

kde si můžete kromě jejich 

výběru pár kliknutími připravit 

i samotné čerpání

•  přímo u obchodníka,  

prostřednictvím SMS

O2 Extra výhody mohou čerpat všichni 

naši zákazníci:

•  s mobilním voláním včetně 

předplacených karet

• s internetem

• s O2TV 

soukromí uživatelé služeb, drobní 

živnostníci i zaměstnanci velkých fi rem.

Pro všechny, co nestihnou 
svůj oblíbený pořad třeba 
kvůli lyžování, je tu O2 TV. 
S ní se můžete zpětně 
podívat na jakýkoliv 
odvysílaný pořad.  

INSPIRACE 
A POMOC



Televize a internet 
na doma
Nová O2 TV k Internetu Optimal+ 
v balíčku jen za 656 Kč měsíčně. 

K Internetu na doma na naší Chytré síti můžete mít novou O2 TV 

v jednom balíčku za zvýhodněnou cenu. Získáte vylepšené unikátní 

fukce O2 TV, díky kterým si můžete přizpůsobit sledování programu 

podle vlastních potřeb.

Více o balíčku na straně 27. O O2 TV na stranách 30–33.
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Funkce Zpětné zhlédnutí umožní právě běžící pořad kdykoliv v jeho průběhu 

zastavit, znovu pustit nebo přetočit zpět. 

O2 TV Nahrávání umožní nahrávat více pořadů z různých kanálů současně, a to 

v celkové délce až 10 hodin. A mnohem víc s dalšími unikátními funkcemi O2 TV.

fo
to

: w
w

w
.c

sf
d.

cz

Při kombinaci 
více služeb, 
s cenovým 
zvýhodněním.

KOMPLETNÍ
SLUŽBY
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Tablet Samsung GALAXY Tab 2 3G 
s Mobilním Internetem M 
za 397 Kč měsíčně

Samsung GALAXY Tab 2 3G
• hmotnost 341 g
• celková paměť 8 GB + MicroSD až do 32 GB
• 3Mpix fotoaparát
• dotykový TFT displej s úhlopříčkou 7‘‘, rozlišení 1 024 × 600 pix
• GPS, WiFi, Bluetooth

Tablet a mobilní internet

S dobře vybaveným, snadno ovladatelným tabletem a mobilním 
internetem na naší Chytré síti budete mít internet stále po ruce.
Tento balíček u nás dostanete za jednu měsíční cenu na 2 roky. 

Nabídka platí do vyprodání zásob, nejpozději do 31. 1. 2014, k vybraným hlasovým tarifům, 
Internetu na doma nebo O2 TV. S jednorázovou platbou 397 Kč v naší prodejně. Uvedená měsíční cena 
obsahuje splátku za tablet a zvýhodněný Mobilní internet po dobu 24 měsíců.  

Pro rychlý a stabilní přenos dat 
na většině území ČR.

ŘEŠENÍ
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• čtyřjádrový procesor 2,3 GHz
• operační systém Android 4.3. Jelly Bean
• celková paměť 32 GB + MicroSD až do 64 GB
•  dotykový displej s úhlopříčkou 5,7” 

Full HD Super AMOLED
• fotoaparát 13/2 Mpix
•  GPS, WiFi, Bluetooth, 

IR LED – dálkové ovládání
•  zdarma půlroční předplatné 

elektronické verze časopisů 
Reflex a Blesk

Samsung GALAXY 
Note 3

Více na straně 46. Více na straně 46.

Design

Vzhled a materiál telefonu patří mezi ty nejlepší, které na trhu s mobilními 
zařízeními v současné době najdete. Zadní kryt věrně připomíná strukturou 
a vzhledem kůži. Dodává telefonu nádech luxusu a zároveň plní i praktickou 
funkci. Telefon v ruce neklouže a snadněji se ovládá. Note 3 oproti jeho dřívějším 
verzím povyrostla úhlopříčka displeje o dvě desetiny palce (0,5 cm). Celkové 
rozměry a hmotnost se naopak zmenšily. 

S Pen

Pero S Pen je lehké a tvar je přizpůsoben pro pohodlnější držení. 
Kromě psaní poznámek, mailů či dokreslování vtipných vzkazů 
k fotografi ím funguje po určitém zácviku i jako přesné „ukazovátko“ 
pro bezdotykové ovládání telefonu. Když S Pen podržíte nad displejem 
a stisknete jeho tlačítko, okamžitě získáte přístup k pěti jeho užitečným 
funkcím jako např. Akční poznámka, S vyhledávač, Tvůrce alba 
výstřižků.

Více oken 

Note 3 umožňuje práci s více aplikacemi najednou. Při prohlížení 
e-mailu se ve stejnou dobu můžete dívat i do alba fotografi í. Obě 
aplikace uvidíte na displeji současně ve 2 oknech pod sebou.  

Telefon s daty na naší 
Chytré síti a aplikace 
Coach’s eye jsou ideální 
kombinací. Aplikace 
umožní vylepšit vaši 
sportovní techniku. 
Nahrajete svůj sportovní 
výkon na video pro jeho 
pozdější detailní
analýzu. 

Coach’s eye

za 17 695 Kč

CENA
V našich prodejnách můžete se 
službou O2 Mobil za Samsung 
GALAXY Note 3 zaplatit jen část ceny 
a zbytek na splátky bez navýšení.
Více o službě na straně 45.
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Zábava

Služba Video Hub neboli osobní správce 
videoobsahu s více než 1 000 tituly. Jejich 
stažení je prakticky bez prodlevy. Služba 
Music Hub poskytuje plnohodnotný 
hudební obchod. Game Hub je zdroj 
prémiových her. Pro jednotlivce i pro více 
hráčů. 

K tabletu a datům na naší Chytré síti 
se dobře hodí aplikace Skitch. Pro práci 
i pro zábavu. S ní doplníte poznámkami, 
zvýrazněním, razítky nebo šipkami 
jakýkoliv obrázek nebo dokument.

Samsung GALAXY 
Tab 3 3G 7.0
za 6 995 Kč

Více na straně 46. Více na straně 46.

Design

Lehčí a tenčí s větším displejem. To jsou novinky v oblasti designu a konstrukce, které tento 
kousek posouvají zas o něco výš v žebříčku předností.

Výkon

Menší tenké tělo zůstane díky procesoru a slušné 
kapacitě paměti výkonné a zajistí svižný chod všech 
aplikací a funkcí. Společně se 2 fotoaparáty si kromě 
videí v HD poradí i s videohovory. Neurčitě znějící 
funkce Channel bonding tabletu umožní propojit 
se přes WiFi s více zařízeními najednou. Vzájemný 
přenos dat pak může být až dvojnásobně rychlejší. 

• dvoujádrový procesor 1,2 GHz 
• operační systém Android 4.1 
• celková paměť 8 GB + MicroSD 
 až do 64 GB
• dotykový displej s úhlopříčkou 7”
•  fotoaparát: zadní 3 Mpix / 

přední 1,3 Mpix
• GPS, WiFi, Bluetooth, IR LED
•  zdarma půlroční předplatné 

elektronické verze časopisů 
Reflex a Blesk

CENA
V našich prodejnách můžete se 
službou O2 Mobil za Samsung 
GALAXY Tab 3 3G zaplatit jen část 
ceny a zbytek na splátky bez navýšení.
Více o službě na straně 45.
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Tipy O2 Guru
O2 Guru, nadšenci do nových technologií a trendů, jsou vám 
k dispozici pro rady a inspirace. Najdete je na www.o2.cz/guru, 
Facebooku, Twitteru a v našich prodejnách.

  Všechny tyto aplikace a mnoho dalších najdete na aplikace.o2active.cz 

Diet Assistant 
Nejlépe hodnocená aplikace Android 

marketu na podporu hubnutí. Ukazuje 

nejvhodnější kombinace stravy, její 

nutriční hodnoty, vytvoří osobní dietní 

plán a mnoho dalšího. To vše vám uleh-

čí se dostat do formy a cítit se skvěle.

Skimap 
Mapy sjezdovek, vleků i běžkařských tras 

ve všech významných lyžařských střediscích 

střední Evropy. Aplikace informuje také 

o vývoji počasí, cenách či množství sněhu. 

Střediska si můžete prohlédnout pomocí 

webkamery nebo si přečíst nejnovější 

zprávy od jiných lyžařů. Aplikace funguje 

i bez připojení k internetu.

O2 Extra výhody 
S touto praktickou aplikací mohou 

všichni naši zákazníci prohlížet, 

vyhledávat a čerpat výhody přímo 

z chytrého telefonu. Aplikace pozná, 

kde se právě nacházíte, a nabídne 

vám výhody, které jsou nejblíže. 

Výhody můžete vyhledávat podle 

svých zájmů.  

Audio helma
Zimní helma se zabudovanými sluchátky. Poslech hudby při 

sportu se obejde bez zby tečných drátů. Spárujete si přes 

Buetooth MP3 přehrávač nebo telefon s helmou.

Helma patří z hlediska designu a bezpečnosti k tomu nejlep-

šímu, co na trhu se sportovními potřebami najdete. 

Martina Kocmanová
Jihlava

Bluetooth rukavice
S touto vychytávkou můžete v klidu ovládat svůj telefon 

s dotykovým displejem v teple. Technologie Bluetooth 

umožní synchronizovat rukavice s vaším telefonem. Zabu-

dovaný mikrofon v prsteníčku a reproduktor v palci rukavic 

promění vaši ruku v telefon. 

17



Nejlepší datová síť pro připojení našich 
internetových služeb.

•  vždy první s inovacemi 
jako první jsme spustili LTE, 3G, vDSL  
a Digitální televizi O2TV

•  vysoce stabilní 
rychlostí a pokrytím zajistí stabilní  
a optimální fungování aplikací 

v telefonu v tabletu i v klasickém PC v notebooku

•  spolehlivá 
na mobilní datovou síť  
spoléhá 3,6 mil. uživatelů 

•  inspirativní  
při řešení jakékoliv situace vždy,  
když se to hodí 

19

Produkty
a služby
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a služby
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Mobilní telefony 44
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tarif
standardní
měsíční cena

volání a SMS do O2 volání a SMS mimo O2
cena nad rámec
volných minut/SMS

Internet v mobilu
FUP měsíčně

FREE O2 249 Kč neomezeně  – 3,50/1,50 Kč –

FREE O2 Plus 499 Kč neomezeně 120 minut 3,50/1,50 Kč 200 MB

FREE CZ 749  Kč neomezeně neomezeně – 1,5 GB

Tarify s neomezeným voláním 

Paušální tarify do m
obilu

Paušální tarify do mobilu

Pro všechny

Pro mladé do 26 let

tarif se slevou 
pro mladé

standardní
měsíční cena

volání a SMS do O2 volání a SMS mimo O2
cena nad rámec
volných minut/SMS

Internet v mobilu
FUP měsíčně

FREE O2 199 Kč neomezeně  – 3,50/1,50 Kč –

FREE O2 Plus 449 Kč neomezeně 120 minut 3,50/1,50 Kč 200 MB

FREE CZ 699  Kč neomezeně neomezeně – 1,5 GB

Nabídka platí při sjednání nového závazku nebo prodloužení stávajícího na 24 měsíců s jeho automatickým prodloužením. Standardní ceny tarifů jsou 
garantovány po dobu trvání závazku. Ceny za volání jsou účtovány po minutě. Nevyužité volné minuty nelze převádět do následujícího období.
FUP – Fair User Policy – omezení objemu pro přenos dat. Po dosažení FUP se rychlost připojení dočasně zpomalí, neplatíte žádné poplatky za data nad FUP. 
Uvedené velikosti FUP tarifů FREE O2 Plus a FREE CZ  platí od 15. 1. 2014. Do 15. 1. je jejich FUP: FREE O2 Plus 150 MB, FREE CZ 1 GB.

tarif se slevou pro 
seniory

standardní
měsíční cena

volání a SMS do O2 volání a SMS mimo O2
cena nad rámec
volných minut/SMS

Internet v mobilu
FUP měsíčně

FREE O2 199 Kč neomezeně  – 3,50/1,50 Kč –

FREE O2 Plus 449 Kč neomezeně 120 minut 3,50/1,50 Kč 200 MB

FREE CZ 699  Kč neomezeně neomezeně – 1,5 GB

Pro seniory od 60 let

FUP – Fair User Policy – omezení objemu pro přenos dat. Po dosažení FUP se rychlost připojení dočasně zpomalí, neplatíte žádné poplatky za data nad FUP. 
Uvedené velikosti FUP tarifů Internet v mobilu S a M platí od 15. 1. 2014. Do 15. 1. je jejich FUP: varianta S 150 MB, varianta M  1 GB.

tarif
standardní
měsíční cena

FUP měsíčně použití

Internet v mobilu S 152 Kč 200 MB • vhodný pro telefony s internetovým prohlížečem 

Internet v mobilu M 303 Kč 1,5 GB • vhodný pro chytré telefony, tzv. smartphony

Internet v mobilu L 505 Kč  3 GB •  vhodný pro chytré telefony a časté využívání datově náročných 
aplikací, např. YouTube

Internet v mobilu
K paušálním tarifům pro volání, pokud ještě nemáte v mobilu internet.

Doplňkové služby

Volání ze zahraničí 

S novým roamingovým tarifem Volání bez hranic budete volat ze zahraničí za stejnou cenu jako doma. 
A to ve všech zemích EU a Švýcarsku.

• minuta odchozího volání za 3,90 Kč
• minuta příchozího volání za 3,90 Kč
• odchozí SMS za 3,90 Kč
Bez dalších dodatečných poplatků.

Aktivace zasláním SMS ve tvaru VBH na 999 111. SMS je v rámci ČR zdarma, ze zahraničí je dle vašeho tarifu.

Více informací na www.o2.cz/roaming

balíček objem stažených dat cena

Internet Evropa S 25 MB 50 Kč

Internet Evropa M 150 MB 300 Kč

Internet Evropa L 250 MB 500 Kč

balíček objem stažených dat cena

Internet Svět S 25 MB 100 Kč

Internet Svět M 150 MB 600 Kč

Internet Svět L 250 MB 1 000 Kč

Jednorázové datové balíčky pro surfování v zahraničí

od 15. 1.

více internetu
od 15. 1.

více internetu
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Předplacená O
2  karta

  tarif výhody na výběr  aktivační SMS výhody
cena minuty volání
do všech sítí

cena SMS

NA!VÝBĚR

volání za 1,90 Kč/min. do O2 VYBER O  na 999 111

4,90 Kč 1,90 Kč
volání za 2,50 Kč/min. do všech sítí VYBER VOLANI na 999 111

100 SMS zdarma do všech sítí VYBER SMS na 999 111

volání zdarma o víkendech do O2 VYBER VIKENDY na 999 111

Předplacená O2 karta

S výhodou, kterou si sami vyberete

Jedna z uvedených výhod je nastavena jako výchozí. Výhody si můžete libovolně měnit před každým dobitím 
zasláním aktivační SMS. Zvolená výhoda platí 30 dní po dobití. 
Cena MMS zprávy je 5,90 Kč.

Internet v mobilu + neomezené SMS do O2

tarif týdenní cena
Internet v mobilu
FUP týdně

neomezeně použití a aktivace

Internet v mobilu+ S 50 Kč 50 MB SMS do O2

• vhodný pro telefony s internetovým prohlížečem
•  aktivace formou SMS zdarma ve tvaru IVMS 

na číslo 999 111 

Internet v mobilu+ M 90 Kč   375 MB SMS do O2

• vhodný pro chytré telefony, tzv. smartphony
•  aktivace formou SMS zdarma ve tvaru IVMM 

na číslo 999 111

Doplňkové služby

Tarify

Neodolatelné odměny za každé dobití vaší O2 karty 
Vyzvedněte si za každé dobití na www.odmenazadobiti.cz některou ze skvělých odměn. Například:

• volání do O2 zdarma
• SMS do O2 zdarma
• slevu na Internet v mobilu

Nebo získejte některou z věcných odměn – notebook, telefon, LCD televizi a další dárky. Stačí si dobít v čase, 
kdy rozdáváme věcné odměny.

Každý měsíc hlavní odměna za 100 000 Kč
V lednu je hlavní odměnou nábytek na míru od Woodface.
Společnost Woodface nabízí řešení nábytku na míru do obýváku, kuchyně i dětských pokojů včetně služeb 
bytového architekta.
Více informací na www.woodface.czNeomezené volání s Internetem v mobilu

balíček týdenní cena 
Internet v mobilu
FUP týdně

neomezeně aktivace

FREE O2 100 Kč – volání do O2
aktivace formou SMS zdarma ve tvaru FREEO  
na číslo 999 111

FREE CZ 225 Kč 375 MB volání a SMS do všech sítí aktivace formou SMS zdarma ve tvaru FREECZ 
na číslo 999 111

FREE CZ data L 275 Kč 750 MB volání a SMS do všech sítí aktivace formou SMS zdarma ve tvaru FREECZL 
na číslo 999 111

FREE CZ data XL 340 Kč 2,5 GB volání a SMS do všech sítí aktivace formou SMS zdarma ve tvaru FREECZXL 
na číslo 999 111

Neomezené volání do všech sítí platí v rámci ČR. Uvedená velikost FUP balíčku FREE CZ platí od 15. 1. 2014. Do 15. 1. je jeho FUP 250 MB.

od 15. 1.

více internetu
od 15. 1.

více internetu

Na dovolenou vám k vaší O2 kartě přibalíme výhodné ceny pro volání ze zahraničí. Tarif Volání bez hranic 
za stejnou cenu 3,90 Kč za minutu volání i SMS.

Více na straně 21.

Tip  

FUP – Fair User Policy – omezení objemu pro přenos dat. Po jeho vyčerpání se data zpomalí, neplatíte žádné poplatky za data nad FUP. Uvedené velikosti FUP tarifů 
Internet v mobilu +S  a +M platí od 15. 1. 2014. Do 15. 1. je jejich FUP: varianta +S 37,5 MB, varianta +M  250 MB.

  tarif volání do O2 
cena minuty volání 
do všech sítí

cena SMS

NA!DLOUHO
0 Kč
volání po 1. minutě 
platí napořád nezávisle na dobíjení

6,00 Kč 2,00 Kč

Pro dlouhé hovory

Cena MMS zprávy je 5,90 Kč.
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Mobilní internet sady

Po dobu čerpání připojení internetu v ceně je FUP 100 MB na 24 hodin.

O2 Mobilní internet sada
za  999 Kč

3 měsíce internetu v ceně

O2 Mobilní internet WiFi sada
za 1 999 Kč

3 měsíce internetu v ceně

tarif
standardní
měsíční cena

měsíční cena 
k tarifům FREE, 
Internetu na 
doma nebo 
O2 TV

FUP 
měsíčně

maximální rychlost 
stahování

použití

Mobilní Internet M 303 Kč 202 Kč 1,5 GB až 20 Mb/s
• poslat 200 e-mailů s velkou přílohou nebo 4 800 bez přílohy
• každý druhý den si pustit krátké video na YouTube
• každý den prohlédnout 100 webových stránek

Mobilní Internet L 505 Kč 303 Kč 3 GB až 20 Mb/s

•  poslat 450 e-mailů s velkou přílohou nebo 9 000 bez přílohy
• každý den si pustit 3 videa na YouTube
• každý den prohlédnout 150 webových stránek
• nahrát 450 fotek na Facebook

Mobilní Internet XL 757 Kč 555 Kč 10 GB až 75 Mb/s

•  poslat 1 500 e-mailů s velkou přílohou nebo 30 000 bez přílohy
• každý den si pustit 10 videí na YouTube
• každý den prohlédnout 500 webových stránek
• nahrát 1 500 fotek na Facebook

M
obilní internet

Tarify

Mobilní internet

Zvýhodněné ceny modemů platí při uzavření závazku na 24 měsíců k některému z tarifů Mobilního internetu.

USB modem k mobilnímu internetu

Huawei E303
• pro připojení k rychlému internetu

• až 7,2 Mb/s

• GPRS/EDGE/HSDPA

Pro území s 3G pokrytím
cena k Mobilnímu Internetu M

cena k Mobilnímu Internetu L

cena k Mobilnímu Internetu XL

standardní cena

295 Kč

1 Kč

1 Kč

695 Kč
Jako první jsme spustili LTE – novou, ještě rychlejší a spolehlivější technologii přenosu 
dat. Postupně rozšiřujeme pokrytí v Praze i Brně. Více o LTE na www.o2.cz/LTE.LTE

Huawei E3131
• pro ještě rychlejší mobilní datové připojení 

• až 21,6 Mb/s

• GPRS/EDGE/HSDPA/HSPA+

cena k Mobilnímu Internetu M

cena k Mobilnímu Internetu L

cena k Mobilnímu Internetu XL

standardní cena

495 Kč

1 Kč

1 Kč

995 Kč

Pro území s 3G a HSPA+ pokrytím

ZTE MF 823
• pro nejrychlejší mobilní připojení ve vybraných oblastech

• až 75 Mb/s

• GPRS/EDGE/HSDPA/HSPA+/LTE

cena k Mobilnímu Internetu M

cena k Mobilnímu Internetu L

cena k Mobilnímu Internetu XL

standardní cena

1 795 Kč

995 Kč

195 Kč

 2 595 Kč

Pro území s 3G, HSPA+ a LTE pokrytím

FUP – Fair User Policy – omezení objemu pro přenos dat. Po dosažení FUP se rychlost připojení dočasně zpomalí, neplatíte žádné poplatky za data nad FUP. 
Uvedená velikost FUP tarifu Mobilní Internet M  platí od 15. 1. 2014. Do 15.1. je jeho FUP 1 GB. Nabídka platí od 1. 1. do 31. 1. 2014.
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Výhodný balíček tabletu a Mobilního internetu 
za 397 Kč měsíčně.

Více na stranách 10–11.

od 15. 1.

více internetu
od 15. 1.

více internetu



2726

Tarify

Modem k Internetu na doma
Comtrend VR-3026e v2 
• ADSL2+/VDSL2 modem

• 4× Ethernet +802.11b/g/n WiFi

•  3 porty jsou připraveny pro službu 

Internet na doma, 1 port pro službu O2 TV

K zakoupení za 984 Kč. 

Za 41 Kč měsíčně po dobu 24 měsíců

nebo za 82 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců.

Vždy k nově pořízené službě Internet na doma.

tarif
standardní
měsíční cena

měsíční cena
se slevou 100 Kč
na tarif FREE

rychlost stahování/ 
odesílání

použití

Internet Start+ 353 Kč – až 2/0,25 Mb/s základní použití internetu, jednoduché surfování a posílání 
e-mailů

Internet Optimal+ 505 Kč 405 Kč až 20/2 Mb/s dennodenní surfování, posílání e-mailů
s fotkami, stahování hudby, videí a fi lmů

Internet Aktiv+ 606 Kč 506 Kč až 40/2 Mb/s
dennodenní surfování, posílání e-mailů
s fotkami, stahování hudby, videí a fi lmů, hraní online her 
a sledování fi lmů

Nabídka tarifů Internetu na doma platí při uzavření závazku na 12 měsíců s jeho automatickým prodloužením vždy po uplynutí 12 měsíců o stejnou dobu. Standardní ceny tarifů jsou garantovány 
po dobu trvání závazku. Automatické prodloužení závazku je možné dopředu odmítnout nebo jej lze bez sankce zrušit po uplynutí jednoho měsíce ode dne prodloužení závazku. V případě vypršení 
závazku po zrušení automatického prodloužení bude užívaný tarif převeden na tarif bez závazku s měsíčními cenami: Internet Start 404 Kč, Internet Optimal 757 Kč, Internet Aktiv 858 Kč. 
Sleva 100 Kč k jakémukoliv tarifu FREE bude zahrnuta na vyúčtování za mobilní hlasové služby. Více na www.o2.cz

Internet na doma

Nyní vám garantujeme stálou cenu Internetu na doma bez jakéhokoliv dalšího navýšení. 
Stávající smlouva vám bude po roce automaticky prodloužena o dalších 12 měsíců.

Internet na dom
a

= 604 Kč 
měsíčně

Volání CZ 50Internet Optimal+

+

Nabídka platí od 1. 1. do 31. 1. 2014 se závazkem na 12 měsíců ke službě Internet na doma s jeho automatickým prodloužením vždy po uplynutí 12 měsíců o stejnou dobu ke službě 
Internet na doma. V případě balíčku s O2 TV se uvedený závazek vztahuje také na službu O2 TV včetně automatického prodloužení závazku. 
Více o automatickém prodloužení závazku na straně 26 a na www.o2.cz 

K Internetu na doma vždy něco navíc

=
656 Kč 

měsíčně

set-top-box jen za 69 Kč měsíčně 
po dobu 24 měsícůInternet Optimal+

+
O2 TV Flexi  

I tuto službu můžete spravovat online v internetové samoobsluze Moje O2.
Více na straně 36.

Tip  

Nyní k Internetu na doma v cenově zvýhodněném balíčku nová O2 TV s možností pustit si odvysílané 
pořady až 30 hodin zpětně. Více o Zpětném zhlédnutí a dalších unikátních funkcích O2 TV na str. 32.
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Nabídka platí od 1. 1. do 31. 1. 2014 se závazkem na 12 měsíců ke službě Internet na doma s jeho automatickým prodloužením vždy po uplynutí 12 měsíců o stejnou dobu ke službě 
Internet na doma. Více o automatickém prodloužení závazků na straně 26 a na www.o2.cz 

Volání z dom
ova

Doplňkové služby

Výhodný balíček služeb

tarif
standardní
měsíční cena

měsíční cena 
k Internetu na doma

měsíčně volné minuty do 
mobilních a pevných sítí v ČR

minuta volání do pevných i mobilních
sítí v ČR po vyčerpání volných minut

Volání CZ 50 430 Kč 99 Kč 50 minut 2 Kč

Volání CZ 200 560 Kč 190 Kč 200 minut 1,20 Kč

Volání CZ 500 700 Kč 450 Kč 500 minut 0,90 Kč

Volání do mobilní i pevné sítě v ČR Balíčky pro volání do zahraničí

   tarif
standardní
měsíční 
cena

měsíční
cena
k Internetu
na doma

měsíčně
volné minuty do 
pevných sítí v ČR

minuta volání do pevných sítí v ČR minuta volání do mobilních sítí v ČR 
po vyčerpání volných minut

ve špičce
mimo špičku
a o víkendech

ve špičce
mimo špičku
a o víkendech

O2 Volání 300 524 Kč 121 Kč
300 minut 
do pevných 
sítí v ČR

1,40 Kč 0,70 Kč 5,24 Kč 4,73 Kč

Volání na pevné linky v ČR

   tarif
standardní
měsíční cena

měsíční
cena
k Internetu
na doma

minuta volání do pevných sítí v ČR minuta volání do mobilních sítí v ČR 
po vyčerpání volných minut

ve špičce
mimo špičku
a o víkendech

ve špičce
mimo špičku
a o víkendech

O2 Mini 241 Kč 62 Kč 1,61 Kč 0,80 Kč 6,66 Kč 4,73 Kč

Pro přijímání hovorů

Balíčky O2 Volání Mobil 60, O2 Volání Mobil 120 a O2 Volání Zahraničí 100 nelze kombinovat s tarify O2 Mini a O2 Standard. Nelze kombinovat dva stejné balíčky. Nevyčerpané 
volné minuty nelze převádět do následujícího měsíce.

Telefon k pevné lince
Gigaset C610
• adresář pro 150 kontaktů

• podsvícený šestiřádkový displej

• pohotovostní doba až 150 hodin

1 395 Kč

Tarify

Volání z domova

=
Volání CZ 50Internet Optimal+

+

 balíček
standardní
měsíční cena

měsíčně volné minuty 
do 47 vybraných států

po provolání volných minut

O2 Volání Zahraničí 20 50 Kč 20 minut

do pevných a mobilních sítí v ČR ve špičce 
i mimo špičku dle základního tarifuO2 Volání Zahraničí 50 120 Kč 50 minut

O2 Volání Zahraničí 100 200 Kč 100 minut

Při odchozím hovoru uskutečněném s tarifem O2 Mini je navíc účtován příplatek na hovor 6,05 Kč s DPH.

Volné minuty nelze převádět do následujícího měsíce. Ceny za volání jsou účtovány po minutě.

Volné minuty nelze převádět do následujícího měsíce. Ceny za volání jsou účtovány po minutě.

604 Kč 
měsíčně

I tuto službu můžete spravovat online v internetové samoobsluze Moje O2.
Více na straně 36.
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O2 TV

43 televizních programů  

balíček Styl

základní programy

•  měsíční cena s Internetem Optimal+ 656 Kč
Set-top-box jen za 69 Kč měsíčně po dobu 24 měsíců.  

S digitální televizí O2 TV si nakombinujete programy, které chcete. Platíte tak jen za to, co skutečně chcete sledovat.
Programovou nabídku tvoří 43 televizních kanálů pro každého + 1 standardní tematický balíček dle vašeho výběru 
včetně fi lmů v HD kvalitě.

1 standardní
tematický balíček
dle vlastního výběru

Tarif O2 TV Flexi

+

Nabídka platí do 31. 1. 2014 se závazkem na 12 měsíců k tarifu Internet Optimal+ a ke službě O2 TV s jeho automatickým prodloužením vždy po uplynutí 12 měsíců o stejnou dobu. Standardní ceny 
jsou garantovány po dobu trvání závazku. Automatické prodloužení závazku je možné dopředu odmítnout nebo jej lze bez sankce zrušit do uplynutí jednoho měsíce ode dne prodloužení závazku.
Více na www.o2.cz/tv

DVL_logo_generic_01_w_claim_bw_1
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Prémiové tematické balíčky lze kombinovat pouze nad rámec ceny tarifu O2 TV Flexi se službou 
Internet na doma a uvedená cena Prémiového balíčku bude přičtena k měsíční ceně, např. O2 TV Flexi 
k Internetu Optimal+. V případě nedostupnosti HD verze kanálu je k dispozici jeho SD verze. Discovery 
Showcase HD není dostupný v SD verzi. Ověření dostupnosti HD vysílání je možné na www.o2.cz/tv.

Ze standardních tematických balíčků lze vybrat pro kombinaci v O2 TV Flexi za 0 Kč pouze jeden z uvedených 
standardních balíčků. Další tematické balíčky může zákazník objednávat za příplatek 101 Kč měsíčně.

Standardní tematické balíčky pro kombinaci v rámci tarifu O2 TV Flexi:

Prémiové tematické balíčky pro kombinaci nad rámec ceny tarifu O2 TV Flexi:

Tematické balíčky pro kombinaci do tarifu O2 TV Flexi

Děti

Seriály

Dokumenty

Filmy

Hudba

Sport

HBO + HBO on Demand 202 Kč

Kino + HBO on Demand 252 Kč

Cinemax 202 Kč

Privat 252 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 KčHD
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O2 TV

= 656 Kč 
měsíčně

set-top-box jen za 69 Kč měsíčně 
po dobu 24 měsíců

Internet Optimal+ O2 TV Flexi  

+

Nabídka platí od 1. 1. do 31. 1. 2014 se závazkem na 12 měsíců k oběma uvedeným službám s jeho automatickým prodloužením vždy po uplynutí 12 měsíců o stejnou dobu.
Více o automatickém prodloužení závazků na straně 28 a na www.o2.cz

Výhodný balíček služeb

Set-top-box k digitální televizi O2 TV

O2 TV set-top-box
Za 69 Kč měsíčně po dobu 24 měsíců nebo  

za 138 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. 

K zakoupení za 1 656 Kč.

Unikátní funkce O2 TV

Zpětné zhlédnutí
• zhlédnutí odvysílaného pořadu až 30 hodin zpětně
• zastavení právě sledovaného pořadu 
• spuštění pravě vysílaného pořadu od začátku kdykoliv v jeho průběhu

O2 TV Nahrávání
•  zdarma si nahrajete v jednu chvíli pořady z více kanálů své O2 TV včetně právě sledovaného pořadu – stačí k tomu  

set-top-box 
•  kapacita nahrávání je 10 hodin
•  nahrané pořady můžete opakovaně zhlédnout po dobu 7 dní
•  nahrávání si můžete nastavit ze své O2 TV, z internetu nebo přes mobilní telefon včetně iPhonu,  

v chytrých telefonech s operačními systémy Android a iOS díky praktické aplikaci  
O2 TV Nahrávání. Aplikaci si stáhnete zdarma v App marketu ve svém telefonu. 

O2 Videotéka
•  virtuální videopůjčovna s více než 1 000 filmy z hollywoodských i domácích produkcí v kategoriích: 

žhavé novinky, filmové hity, pohádky, dobrodružné a romantické filmy a erotika
• každý měsíc více než 25 nových filmů 
• nově také filmy v HD kvalitě jen za 75 Kč 

TV archiv
• archiv vybraných českých pořadů zdarma
•  v menu O2 TV si jednoduše navolíte vybraný pořad
•  můžete ho sledovat kdykoliv a kolikrát chcete po dobu 7 dní od jeho odvysílání

Vlastní řazení kanálů
• oblíbené kanály lze seřadit do několika seznamů, které si každý uživatel nastaví a pojmenuje podle sebe



Machři 2
Poté, co před 3 roky zažil Lenny (Adam Sandler) nejlepší léto svého života, se rozhodl se svou rodinou přestěhovat zpátky do 
rodného města v Connecticutu, aby byl opět ve společnosti svých kamarádů a jejich dětí. Vysněná idylka se začne hroutit hned 
po první noci, kdy Lenny najde vedle své postele stát jelena. Lenny se snaží jelena v klidu vyvést z domu, což ale překazí jeho 
žena Roxanne, která svou panickou reakcí jelena vyleká a ten po úleku začne demolovat dům. Jinak na tom nejsou ani Lennyho 
nejbližší parťáci Eric, Kurt a Marcus, kteří také zažívají životní zvraty. Eric se potýká se svojí ženou ohledně názoru na výchovu 
společných dětí. Kurt se snaží překvapit svou ženu dobře promyšleným dárkem k výročí jejich svatby, aby zjistil, že jeho žena na 
výročí úplně zapomněla. Marcusovi zase napíše jeho bývalá přítelkyně, že je otcem 17letého Bradena. Přátelé se schází v centru 
městečka, kde společně vyrůstali, aby zavzpomínali na stará léta. Nové bláznivé události však na sebe nenechají dlouho čekat. 
Lenny zjišťuje, že pokud se ve vaší blízkosti vyskytují bývalí školní rváči, noví rváči, schizofrenní řidiči autobusů, opilí policajti na 
lyžích a 400 lidí v kostýmech schopných vám vtrhnout 
bez ohlášení na večírek, je úplně jedno, kde bydlíte, 
šílenství si vás vždycky nějak najde.
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Sezona zabíjení
V akčním thrilleru Marka Stevena Johnsona Sezona zabíjení 
se dva veteráni války v Bosně – Američan Benjamin Ford 
(Robert De Niro) a bývalý srbský voják Emil Kovac (John 
Travolta) – znovu střetávají v akcí nabité hře kočky s myší. 
V prostředí odlehlé divočiny Apalačského pohoří si spolu 
vyrovnávají nevyřízené účty, otevírají staré rány a odhalují 
dlouho skrývaná tajemství.

Red 2
Bývalý agent CIA Frank Moses (Bruce Willis) dává znovu do-
hromady svůj svérázný tým elitních tajných agentů. Jejich úko-
lem je vypátrat ztracenou smrtící zbraň příští generace. Budou 
muset odolat hordám nemilosrdných zabijáků toužících po 
superzbrani. Chtějí-li agenti zachránit svět, nezbývá jim nic 
jiného, než se spolehnout na svou vynalézavost a důvtip, na 
dovednosti ze staré školy. A na trochu toho dynamitu. 

Videotéka    Žhavé novinky za 55 Kč     HD 75 Kč    od 17. 1. 2014 

Tipy z Videotéky

Videotéka    Žhavé novinky 55 Kč    HD 75 Kč    od 18. 1. 2014   

Videotéka    Žhavé novinky 55 Kč    HD 75 Kč    od 25. 1. 2014

©2013 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

© 2013 Bontonfilm© 2013 Bontonfilm

© 2013 Bontonfilm

Očista           
Na jednu jedinou noc v roce se Amerika blízké budouc-
nosti proměňuje v nejnebezpečnější místo na Zemi. Když 
se vás někdo rozhodne zabít, nikdo vám nepomůže, 
protože během Očisty jsou vraždy legální a všechny 
složky záchranného systému jsou mimo provoz. Funguje 
to náramně a i díky tomu život v téhle zemi v ostatní dny 
připomíná ráj. Jen se ho nemusíte dožít.  

Videotéka    Žhavé novinky 55 Kč    HD 75 Kč    od 4. 1. 2014

©2013 UNIVERSAL STUDIOS.  ALL RIGHTS RESERVED.

Revival
Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se 
ale kapela rozpadla a každý ze čtyř muzikantů se s údělem 
rockera ve výslužbě musel vyrovnat po svém. Každý z nich 
má teď za sebou svůj život a svůj příběh. Jejich světy se zno-
vu potkávají a rozhodnou se kapelu oživit. O tom, co je 
k tomu vede, se dozvídáme za doprovodu komických situací.  

Videotéka    Žhavé novinky 55 Kč     od 12. 1. 2014
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Komedie

Komedie

Thriller

Thriller

Akční
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Internetová sam
oobsluha M

oje O
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Internetová samoobsluha Moje O2

Správa služeb online s Moje O2

Funkce Moje O2

Vyúčtování a platby
• archiv vyúčtování, pro Předplacenou O2 kartu historie dobíjení a čerpání kreditu 
• stav platby za poslední vyúčtování
• zpráva o vyhotovení vyúčtování e-mailem
• změna e-mailové adresy pro doručení vyúčtování

Objednání služeb a kontrola čerpání
• okamžitá kontrola aktuálního zůstatku kreditu nebo volných jednotek (minut, dat)
• objednání volných minut a datových služeb
• dobíjení kreditu pro předplacenou O2 kartu 
• aktivace a zrušení roamingových datových balíčků

Všechny služby pod lupou

 služba informace

Internet na doma 
informace o aktuálním tarifu, rychlosti připojení k internetu, přehled o množství 
stažených dat, možnost objednání pevné IP adresy a změny tarifu

Internet v mobilu
informace o aktuálním tarifu, sledování čerpání FUP – měsíčního limitu pro objem 
stažených dat, možnost změny tarifu

Mobilní internet
informace o aktuálním tarifu, sledování čerpání FUP – měsíčního limitu pro objem 
stažených dat, možnost změny tarifu

Paušální tarify pro mobil
informace o aktuálním tarifu, o čerpání volných jednotek, možnost nastavovat 
roamingové tarify

Předplacená O2 karta
informace o aktuálním tarifu, historii čerpání kreditu, online dobíjení kreditu, 
možnost změny tarifu a aktivace doplňkových služeb, například Internetu v mobilu, 
roamingu, volných balíčků

Pevná linka informace o aktuálním tarifu, zůstatek volných minut

Digitální televize O2 TV
přehled aktuálních programových balíčků, možnost objednání dalších 
programových balíčků

V počítači
•  jako zabezpečená internetová samoobsluha na www.mojeo2.cz

V mobilu
•  prostřednictvím aplikace Moje O2 pro chytré telefony s operačními systémy Android nebo iOS 

na aplikace.o2active.cz/mojeo2 

•  jako mobilní web na m.mojeo2.cz pro starší typy telefonů, které neumožňují spouštět chytré aplikace. 
Za přístup na tuto adresu v rámci naší mobilní datové Chytré sítě neplatíte. Objem dat není čerpán 
z vaší FUP.

Neustále k dispozici

• kontrola vyúčtování za služby od nás a jejich úhrada online
• informace o aktuálním využití služeb a změna jejich nastavení
• správa všech služeb od nás na jednom místě

Moje O2 osobní účet 

Osobní účet v Moje O2 si otevřete jednoduše a rychle online na www.mojeo2.cz
nebo vám jej pomohou zřídit naši konzultanti v kterékoliv naší O2 Prodejně.
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Pro podnikatele
Výhody pro podnikatele Mobilní volání a Mobilní internet

O2 Specialista pro podnikatele

K uzavření Podnikatelské dohody stačí
•  IČ
•  jedna aktivně užívaná mobilní SIM karta
•  měsíční účet za všechny využívané služby od nás minimálně ve výši 2 000 Kč s DPH

Uzavřením Podnikatelské dohody na 24 měsíců s minimálním plněním za všechny mobilní a vybrané fi xní služby již od 2 000 Kč s DPH získáte veškeré výhody pro fi remní zákazníky.

•  řešíte všechny své požadavky s jedinou fi rmou a máte lepší přehled o celkových nákladech
• jednotlivé služby vám efektivně propojíme a garantujeme jejich funkčnost
• získáte neomezené volání nejen mezi fi remními čísly
• poskytneme vám fi nanční bonus na nákup telefonů 

Vyškolení odborníci se špičkovou znalostí služeb pro podnikatele 
a malé fi rmy jsou vám k dispozici na vybraných O2 Prodejnách.

Sestaví vám telekomunikační řešení na míru vašemu podnikání. Od Podnikatelské dohody 
přes výběr tarifů až po připojení vaší fi rmy k internetu. 

Díky objednání přes rezervační systém již nemusíte čekat na O2 Prodejně 
ve frontě. Pro návštěvu O2 Specialisty pro podnikatele se objednejte na 
www.o2.cz/specialista.

Mít více služeb u jednoho poskytovatele usnadní vaše podnikání

Podnikatelská dohoda

Mobilní internet Mobilní volání

+ +

volání z pevné linky 
a Internet

Jakub Luljak,
Teplice 

Nabídka platí při sjednání nového závazku nebo prodloužení stávajícího na 24 měsíců na IČ s jeho automatickým prodloužením. Standardní ceny tarifů jsou garantovány po dobu trvání
závazku. Ceny za volání jsou účtovány po minutě. Nevyužité volné minuty nelze převádět do následujícího období. FUP – Fair User Policy – omezení objemu pro přenos dat. 
Po dosažení FUP se rychlost připojení dočasně zpomalí, neplatíte žádné poplatky za data nad FUP. Uvedené velikosti FUP tarifů FREE O2 Plus a FREE CZ  platí od 15. 1. 2014. 
Do 15. 1. je jejich FUP: FREE O2 Plus 150 MB, FREE CZ 1 GB.

tarif
standardní
měsíční cena

volání a SMS do O2 volání a SMS mimo O2
cena nad rámec 
volných minut/SMS

Internet v mobilu 
FUP měsíčně

FREE O2
249  Kč
206 Kč bez DPH neomezeně –

3,50 Kč / 1,50 Kč
2,89 Kč  / 1,24 Kč bez DPH                            –

FREE O2 Plus
499 Kč 
412 Kč bez DPH                       neomezeně 120 minut       

3,50 Kč / 1,50 Kč 
2 ,89 Kč  / 1,24 Kč bez DPH                              

200 MB

FREE CZ
749  Kč 
619 Kč bez DPH neomezeně neomezeně – 1,5 GB

Mobilní volání

tarif
standardní
měsíční cena

měsíční cena 
k tarifům FREE, 
Internetu na 
doma nebo 
O2 TV

FUP měsíčně
maximální
rychlost
stahování

použití

Mobilní Internet M
303 Kč
250,41 Kč bez DPH

202 Kč
166,94 Kč bez DPH 1,5 GB až 20 Mb/s

•  poslat 200 e-mailů s velkou přílohou nebo 
4 800 e-mailů bez příloh 

•  každý den prohlédnout 100 webových stránek

Mobilní Internet L
505 Kč 
417,35 Kč bez DPH

303 Kč
250,41 Kč bez DPH 3 GB až 20 Mb/s

•  poslat 450 e-mailů s velkou přílohou nebo 
9 000 e-mailů bez přílohy

•  každý den prohlédnout 150 webových stránek

Mobilní Internet XL
757 Kč 
625,62 Kč bez DPH

555 Kč
458,68 Kč bez DPH 10 GB až 75 Mb/s

•    poslat 1 500 e-mailů s velkou přílohou nebo 
30 000 e-mailů bez přílohy

•  každý den prohlédnout 500 webových stránek

Mobilní internet

Ceny jsou uvedeny v pořadí s DPH, bez DPH. FUP – Fair User Policy – omezení objemu pro přenos dat. Po dosažení FUP se rychlost připojení dočasně zpomalí, neplatíte 
žádné poplatky za data nad FUP. Uvedená velikost FUP tarifu Mobilní Internet M platí od 15. 1. 2014. Do 15. 1. je jeho FUP 1 GB.

od 15. 1.

více internetu
od 15. 1.

více internetu

od 15. 1.

více internetu
od 15. 1.

více internetu
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Volání z pevné linky a internet pro kancelář
Pro podnikatele

Telefon k pevné lince do kanceláře 

Panasonic TGP 500
• bezdrátový IP telefon s moderním designem
• snadná obsluha
• nulové vstupní náklady
• řada pokročilých funkcí
•  údržba a servis přístroje v ceně služby
• bezdrátový telefon za příplatek 60,50 Kč (50 Kč bez DPH)

Klasický telefon k pevné lince do kanceláře je v ceně služby.

tarif měsíční cena neomezené volání volné minuty

minuta volání v ČR po vyčerpání volných minut

do pevných sítí do mobilních sítí

O2 Linka 100
151,25 Kč
125 Kč bez DPH –

100 do jakékoliv 
sítě v rámci ČR

1,03 Kč
0,85 Kč bez DPH

4,71 Kč
3,89 Kč bez DPH

O2 Neomezená linka
278,30 Kč
230 Kč bez DPH na pevné linky v ČR – –

4,71 Kč
3,89 Kč bez DPH

O2 Neomezená linka 
zahraničí 

399,30 Kč
330 Kč bez DPH na pevné linky v ČR

1 000 minut 
do zahraničí

–
4,71 Kč
3,89 Kč bez DPH

Tarify

Pevná linka do kanceláře (VOIP)

Balíček pro volání z pevné linky na mobilní telefony 

Ceny jsou uvedeny v pořadí s DPH, bez DPH. Po provolání 16 hodin do mobilních sítí v daném zúčtovacím období je další volání zpoplatněno podle zvoleného cenového plánu. 
Balíček volání do mobilních sítí je možno kombinovat s tarify O2 Neomezená linka i O2 Neomezená linka Zahraničí. Nevyčerpané volné minuty nelze převádět do následujícího měsíce.

balíček měsíční cena
volné minuty na každý měsíc
do všech mobilních sítí v ČR

Balíček volání do mobilních sítí
326,70 Kč
270 Kč bez DPH 1 000 minut

Ceny jsou uvedeny v pořadí s DPH, bez DPH. Země, do kterých lze uplatnit minuty O2 Neomezené linky zahraničí: Pevná i mobilní síť: Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Kypr, 
Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie. Pevná síť: Kanada, Spojené státy 
americké, Vatikán. Po provolání volných minut do zahraničí se účtuje dle zvoleného cenového plánu.

Ceny jsou uvedeny v pořadí s DPH, bez DPH. Nabídka tarifů Internetu do kanceláře platí do 31. 1. 2014 při uzavření závazku na 12 měsíců s jeho automatickým prodloužením vždy 
po uplynutí 12 měsíců o stejnou dobu. Standardní ceny tarifů jsou garantovány po dobu trvání závazků. Automatické prodloužení závazků je možné dopředu odmítnout nebo jej lze 
bez sankce zrušit do uplynutí jednoho měsíce ode dne prodloužení závazku. V případě vypršení závazků po zrušení automatického prodloužení bude užívaný tarif převeden na tarif 
bez závazku s měsíčními cenami: Internet Start 404 Kč, Internet Optimal 757 Kč, Internet Aktiv 858 Kč. Sleva 100 Kč k jakémukoliv tarifu FREE bude zahrnuta na vyúčtování za mobilní 
hlasové služby. 

tarif
standardní
měsíční cena

měsíční cena se slevou 
100 Kč na tarif FREE

rychlost stahování/
/odesílání

použití

Internet Start+
353 Kč 
291,70 Kč bez DPH – až 2/0,25 Mb/s posílání e-mailů s přílohami

Internet Optimal+
505 Kč
417,36 Kč bez DPH

405 Kč 
334,71 Kč bez DPH až 20/2 Mb/s posílání e-mailů s přílohami a velkých souborů

Internet Aktiv+
606 Kč
500,83 Kč bez DPH

506 Kč 
418,18 Kč bez DPH až 40/2 Mb/s

posílání e-mailů s přílohami, velkých souborů 
a rychlé připojení vhodné do kanceláře s více 
uživateli

Tarify

Internet do kanceláře

Nyní vám garantujeme stálou cenu Internetu na doma bez 
jakéhokoliv dalšího navýšení. Stávající smlouva vám bude 
po roce automaticky prodloužena o dalších 12 měsíců.
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Plzeň |  NC Borská pole, U Letiště 2/1074 | po–ne 9.00–20.00 •  OC Olympia 

Plzeň, Písecká 972/1 | po–ne 9.00–21.00 •  Solní 18 | po–pá 8.00–18.00 •  

 OC Plzeň, Rokycanská třída 1424/128 | po–ne 9.00–20.00 • OC Plaza, 

Radčická 2861/2 | po–ne 9.00–21.00

Poděbrady |  Jiráskova 170 (u pošty) | po–pá 8.30–17.00, so 8.30–11.30

Praha 1 |  Jindřišská 941/24 | po–pá 9.00–18.00 •  Václavské nám. 813/57 |  

po–so 9.00–20.00, ne 10.00–18.00 •  Národní tř. 32/58 | po–pá 9.00–19.00,  

so 10.00–18.00 •  Spálená 49/107 | po–pá 8.30–19.00 •  NC Palladium,  

nám. Republiky 1/1078 | po–pá 9.00–22.00, so 9.00–22.00, ne 9.00–21.00 •  

Vodičkova 41 (pasáž Světozor) | po–pá 9.00–19.00, so 10.00–15.00

Praha 2 | I. P. Pavlova – Jugoslávská 6 | po–pá 9.00–19.00

Praha 3 |  Atrium Flora, Vinohradská 2828/151 | po–so 9.00–21.00,  

ne 10.00–21.00

Praha 4 |  Vyskočilova 1442/1b | po–pá 9.00–18.00 •  O2 Experience Centre, 

Centrum Chodov, Roztylská 2321/19 | po–ne 9.00–21.00 •  Arkády Pankrác,  

Na Pankráci 86 | po–ne 9.00–21.00 •  OC Novodvorská Plaza, Novodvorská 

1800/136 | po–ne 9.00–21.00 

Praha 5 |  OC Nový Smíchov, Plzeňská 233/8 | po–ne 9.00–21.00 •  

 Metropole Zličín, Řevnická 1/121 | po–ne 10.00–21.00 •   Galerie Butovice, 

Radlická 117 | po–ne 9.00–21.00

Praha 6 |  OC Šestka, Fajtlova 1090/1 | po–ne 9.00–21.00 •  Vítězné náměstí 11 

| po–pá 9.00–18.00, so 9.00–12.00

Praha 7 |  Dukelských hrdinů 975/14 | po–pá 9.00–18.00

Praha 8 |  Oasis Florenc, Sokolovská 394/17 | po–pá 9.00–18.30 • 

  OC Krakov, Lodžská 850/6 | po–ne 9.00–21.00

Praha 9 |  OC Letňany, Veselská 663 | po–ne 10.00–21.00 •  Centrum Černý 

Most, Chlumecká 765/6 | po–ne 9.00–21.00 •  Galerie HARFA, Českomoravská 

2420/15a | po–ne 9.00–21.00

Praha 10 |  NC Eden, U Slavie 1527 | po–ne 9.00–21.00 •  OC Park Hostivař, 

Švehlova 1392/32 | po–ne 9.00–20.00 •  OC Europark, Nákupní 389/3 | po–ne 

9.00–21.00 •  Starostrašnická 418/49 | po–pá 9.00–18.00

Prachatice |  Velké nám. 39 | po–pá 9.00–17.00, so 8.00–11.00

Prostějov |  nám. T. G. Masaryka 27 | po–pá 9.00–18.00, so 8.00–12.00 •  

 OC Tesco, Konečná 441/25 | po–ne 9.00–20.00

Průhonice-Čestlice |  OC Průhonice, Obchodní 111 | po–ne 9.00–21.00

Přerov |  Kratochvílova 3 | po–pá 8.00–18.00, so 9.00–12.00

Příbram |  OD Kaufland, Husova | po–ne 8.00–20.00 •  Pražská 139 |  

po–pá 8.00–18.00, so 8.00–12.00

Rakovník | Husovo nám. 167 | po–pá 8.30–17.30, so 9.00–12.00

Rokycany |  Masarykovo nám. 128 | po–pá 8.00–18.00

Rumburk |  tř. 9. května 394/13 | po–pá 8.00–17.00, so 9.00–12.00

Rychnov nad Kněžnou |  OC Tesco – Štemberkova 1698 | po–ne 9.00–20.00

Slaný |  Masnokrámská 86 | po–pá 8.00–18.00, so 8.00–12.00

Sokolov |  OD Kaufland, K. H. Borovského 2087 | po–ne 8.00–20.00 •  

 K. H. Borovského 377 | po–pá 8.00–18.00

Strakonice |  OD Kaufland, Katovická 1306 | po–ne 8.00–20.00

Svitavy | nám. Míru 14 | po–pá 9.00–17.00

Šumperk |  Langrova 4 | po–pá 8.00–18.00, so 8.00–12.00

Tábor |  OD Kaufland, Volgogradská 2972 | po–ne 8.00–20.00 •  

 tř. 9. května 739 | po–pá 8.30–17.30, so 8.30–12.00

Teplice |  Benešovo nám. 3 | po–pá 8.00–18.00 •  OC Olympia, Srbická 464 |  

po–ne 9.00–21.00

Trutnov |  Horská 1 | po–pá 8.30–17.30, so 8.30–11.30

Třebíč |  Karlovo nám. 43 | po–pá 8.00–17.30, so 9.00–11.00

Třinec |  Lidická 1269 | po–pá 8.00–18.00

Turnov |  nám. Českého ráje 135 | po–pá 8.00–17.00, so 9.00–12.00

Uherské Hradiště |  Růžová 1238 | po–pá 8.00–18.00, so 9.00–12.00

Ústí nad Labem |  OC Forum, Bílinská 3490/6 | po–pá 9.00–19.30, so–ne 

9.00–19.00 •  Revoluční 5 | po–pá 9.00–17.00 •  OC Všebořice, Havířská 

17/352 | po–ne 9.00–20.00 • OC Globus, Tyršova 869 | po–ne 9.00–20.00

Ústí nad Orlicí |  Lochmanova 1400 | po–pá 8.00–17.00

Vyškov |  Jana Šoupala 17/2 | po–pá 8.00–18.00, so 9.00–12.00 

Zábřeh |  nám. Osvobození 16 | po–pá 8.00–18.00, so 9.00–12.00

Zlín |  OC Centro, tř. 3. května 1170 | po–ne 9.00–21.00 •  Kvítková 4703 |  

po–pá 8.00–18.00, so 9.00–12.00

Znojmo |  OD Kaufland, Dukelských bojovníků 156 | po–ne 8.00–20.00 •  

 Velká Michalská 194/8 | po–pá 8.00–18.00, so 9.00–12.00

Žatec | Obránců míru 8 | po–pá 8.30–17.00, so 9.00–11.30

Žďár nad Sázavou |  nám. Republiky 1 | po–pá 8.30–17.00, so 9.00–11.00

Benešov |  Tyršova 165 | po–pá 9.00–17.00, so 9.00–12.00

Beroun |  Husovo nám. 175 | po–pá 8.00–18.00, so 8.00–12.00 

Brandýs nad Labem |  Masarykovo nám. 96 | po–pá 8.30–17.00, so 8.30–11.30

Brno |  Masarykova 12 | po–pá 9.00–19.00, so 9.00–12.00 •  Olympia Brno, U Dálnice 

744 | po–pá 10.00–21.00, so–ne 9.00–21.00 •  OC Futurum, Vídeňská 100 | po–ne 

9.00–20.00 •  NC Královo Pole, Cimburkova 4 | po–ne 9.00–21.00 • Česká 27 | po–pá 

9.00–18.00, so 9.00–13.00 •  Galerie Vaňkovka, O2 Experience Centre, Ve Vaňkovce 1 

| po–so 9.00–21.00, ne 10.00–20.00 •  OC Globus, Hradecká 40 | po–ne 9.00–21.00 

Břeclav |  Jana Palacha 3197 | po–pá 8.00–18.00, so 9.00–12.00

Čáslav | Klimenta Čermáka 133/10 | po–pá 9.00–17.00, so 9.00–11.00

Česká Lípa |  Berkova 107 | po–pá 8.00–17.30, so 8.00–12.30  

České Budějovice |  Lannova 9 | po–pá 8.00–18.00, so 9.00–12.00 •  IGY Centrum, 

Pražská 1247/24 | po–ne 9.00–21.00 •  OC Mercury, Nádražní 1759 | po–ne 8.00–20.00 

•  OC Globus, České Vrbné 2327 | po–ne 9.00–20.00

Český Krumlov |  Budějovická 22 | po–pá 8.00–18.00, so 9.00–12.00

Děčín |  Plzeňská 79/1 | po–pá 8.00–18.00, so 8.00–13.00 

Domažlice |  nám. Míru 58 | po–pá 9.00–17.00, so 9.00–12.00

Frýdek-Místek |  Albert Hypermarket, 17. listopadu 2262 | po–pá 9.00–19.00,  

so–ne 9.00–18.00

Havířov |  Fibichova 227/21 | po–pá 9.00–18.00 

Havlíčkův Brod |  Žižkova 280 | po–pá 8.00–17.00, so 9.00–11.30 

Hodonín |  Svatopluka Čecha 22 | po–pá 8.00–18.00, so 9.00–12.00 

Hradec Králové |  OC Futurum, Brněnská 1825/23a | po–ne 9.00–21.00 •  

 nám. 28. října 453 | po–pá 8.30–18.00, so 9.00–12.00 

Cheb |  Svobody 18/569 | po–pá 8.00–17.30, so 8.00–12.30 

Chomutov |  Hypermarket Globus, Černovická 5430 | po–ne 9.00–20.00 

Chrudim |  Palackého tř. 252 | po–pá 9.00–17.00, so 9.00–12.00

Jablonec nad Nisou |  Komenského 568 | po–pá 8.30–18.00, so 8.30–12.00

Jeseník |  Masarykovo nám. 152/18 | po–pá 8.00–17.00, so 8.30–11.30

Jičín |  Husova 1 | po–pá 8.00–17.30, so 8.00–12.30

Jihlava |  OD Kaufland, Romana Havelky 4842/1a | po–ne 8.00–20.00 •  City Park, 

Hradební 1 | po–ne 9.00–21.00

Jindřichův Hradec |  Jáchymova 838 | po–pá 8.00–19.00, so–ne 9.00–18.00

Karlovy Vary |  tř. T. G. Masaryka 20 | po–pá 8.00–18.00, so 9.00–12.00 •  

 OC Varyáda, Kpt. Jaroše 375/31 | po–ne 9.00–21.00 •  Zeyerova 11 | po–pá 

8.00–18.00, so 9.00–12.00

Karviná |  Nádražní 1939/4a | po–ne 9.00–20.00

Kladno |  OD Kaufland, Italská 50 | po–ne 8.00–20.00 •  Tyršova 1001 |  

po–pá 8.00–18.00

Klatovy |  Křížová 162 | po–pá 9.00–17.00

Kolín |  Sladkovského 595 | po–pá 9.00–17.00 •  OD Kaufland, Benešova 1000 |  

po–ne 8.00–20.00

Kralupy nad Vltavou |  Sokolská 132 | po–pá 8.00–18.00, so 8.00–11.00

Kroměříž |  OD Kaufland, Obvodová 33/10 | po–ne 8.00–20.00

Kutná Hora | Tylova 388 | po–pá 9.00–17.00, so 9.00–12.00 

Kyjov |  Masarykovo nám. 8 | po–pá 8.00–17.00

Liberec |  Pražská 16/25 | po–pá 8.30–18.00, so 9.00–12.00 • OC Nisa, 

České mládeže 456 | po–ne 9.00–21.00 • NG PLAZA, Palachova 1404 |  

po–ne 9.00–20.00 •  OC Globus, Sousedská 600 | po–ne 9.00–20.00

Litoměřice |  Novobranská 137/5 | po–pá 8.30–18.00, so 8.30–12.30

Louny | Pražská 83 | po–pá 8.30–17.30, so 9.00–11.30

Mariánské Lázně |  Hlavní tř. 683 | po–pá 8.30–18.00, so 8.30–12.30

Mělník |  Fibichova 218 | po–pá 8.00–17.00

Mladá Boleslav |  OD Kaufland, U Stadionu 1271 | po–ne 8.00–20.00 • 

 OC Olympia, Jičínská 1350/III | po–ne 9.00–21.00

Most |  OD Kaufland, Kabátnická 1701/4 | po–ne 8.00–20.00 •  OC Central Most,  

Radniční 3400 | po–ne 9.00–20.00

Náchod | Palackého 20 | po–pá 8.30–17.30, so 8.30–11.30

Nový Jičín |  OD Kaufland, Bohuslava Martinů 30 | po–ne 8.00–20.00

Nymburk |  Boleslavská tř. 133 | po–pá 8.30–17.00, so 8.30–11.30

Olomouc |  Riegrova 4 | po–pá 8.00–18.00, so 8.00–12.00 •  Olomouc CITY, 

Pražská 255/41 | po–pá 10.00–21.00, so–ne 9.00–21.00 • Galerie Šantovka, Polská 1 |  

po–ne 9.00–21.00 

Opava |  Albert Hypermarket, Olomoucká 115/2844 | po–pá 9.00–19.00,  

so–ne 9.00–18.00 •  OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10 | po–ne 9.00–21.00

Ostrava |  OC Futurum, Novinářská 3178/6a | po–ne 9.00–21.00 •  Zámecká 11 |  

po–pá 9.00–18.00 •  OC Galerie, Sjízdná 5554/2 | po–ne 10.00–20.00 •  Avion 

Shopping Park, Rudná 114/3114 | po–ne 10.00–21.00 •  FORUM Nová Karolina, 

Jantarová 3344/4 | po–ne 9.00–21.00

Pardubice |  AFI Palace, Masarykovo nám. 2799 | po–so 9.00–21.00, ne 10.00–21.00 

•  OC Globus, Poděbradská 293 | po–ne 8.00–20.00

Pelhřimov |  Příkopy 1889 | po–pá 8.00–17.00, so 9.00–11.00

Písek |  Ningrova 10 | po–pá 8.00–17.00, so 9.00–12.00

O
2  Prodejny 

O2 Prodejny   
    O2 Specialista pro podnikatele

 Prodejna s O2 Guru

 Ostatní prodejny



Nákup telefonu prostřednictvím služby O2 Mobil
 
Se službou O2 Mobil si můžete pořídit chytrý telefon nebo tablet ve 12 nebo 24 měsíčních 
splátkách bez navýšení.

Jak na to? 

• vyberete si jakýkoliv telefon nebo tablet z naší nabídky v naší prodejně nebo na www.o2.cz

• zvolíte si výši měsíční splátky služby O2 Mobil a zjistíte, kolik bude činit jednorázová platba

• v naší prodejně sepíšete žádost, uhradíte jednorázovou platbu a vyzvednete si telefon

• O2 Mobil měsíční splátku zaplatíte vždy k 15. dni v měsíci

Služba O2 Mobil je dostupná našim zákazníkům, podnikajícím a nepodnikajícím fyzickým 
osobám s mobilními hlasovými nebo datovými paušálními tarify. Nelze ji kombinovat 
s odkupem telefonu a zvýhodněním 500 Kč v rámci programu Extra výhody.

Příklad:
Standardní cena telefonu Samsung GALAXY S4 mini je 9 995 Kč. Zaplatit ji můžete 
najednou nebo se službou O2 Mobil jednorázovou platbou ve výši 3 995 Kč 
v prodejně a 24 měsíčními splátkami – každou ve výši 250 Kč, při zvolené úrovni 
měsíční splátky O2 Mobil 250.

Více na www.o2.cz/o2mobil
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Ideální místo, kam 
pro chytrý telefon

U nás vždy dostanete: 

 Záruku nejnižší ceny
Zaručujeme nejnižší ceny na všechny telefony. Každou z cen pečlivě hlídáme, takže garantujeme 
i kompenzaci případného rozdílu.

Chytrý telefon za výhodnější cenu
Přineste svůj stávající mobilní telefon, my ho oceníme a částku odečteme ze standardní ceny 
nově pořizovaného modelu.

Pestrou nabídku chytrých telefonů
Nabízíme široký výběr telefonů nejznámějších značek.

Nákup telefonu prostřednictvím služby O2 Mobil
Služba O2 Mobil vám umožní pořídit si chytrý telefon nebo tablet na splátky bez navýšení.

Pomoc, radu a inspiraci
O2 Guru, naši vyškolení nadšenci, vám vždy ochotně poradí nejen s výběrem chytrého telefonu.

Více na www.o2.cz

ODKOUPÍME
 váš stávající telefon

ODKOUPÍME
 váš stávající telefon

Více na straně 46. Více na straně 46.
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Nabídka chytrých telefonů 

iPhone 
5s 16 GB

iPhone 
5c 16 GB

Samsung 
GALAXY 
Note 3

Samsung 
GALAXY S4

Samsung
GALAXY S4 mini

Samsung
Xcover 2

Samsung
GALAXY SIII mini
NFC

Samsung
GALAXY 
Young

Nokia
Lumia 1020

Nokia
Lumia 925

Nokia
Lumia 625

Nokia
Lumia 620

Nokia
Lumia 520

Nokia
503

Sony
Xperia Z1

Sony
Xperia SP

Sony
Xperia M

Sony
Xperia Miro

Sony
Xperia E

ZTE 
Grand S Flex

  HTC 
One

HTC 
One Mini

HTC 
Desire 601

HTC 
Desire 500

HTC 
Desire 200

HUAWEI
Ascend P6

HUAWEI
Ascend Y300

BlackBerry
Q10

BlackBerry
Q5

BlackBerry
9720

sítě - nejvyšší dostupná přenosová technologie / WiFi 3G+/ 3G+/ 3G+/ 3G+/ 3G+/ 3G/ 3G/ 3G/ 3G+/ 3G+/ 3G+/ 3G+/ 3G+/ 3G/ 3G+ / 3G+ / 3G/ 3G/ 3G/ 3G+/ 3G+/ 3G+/ 3G+/ 3G/ 3G/ 3G+/ 3G/ 3G+/ 3G+/ 3G/ 

doba hovoru (min.) /
/ pohotovostní doba (hod.) 600/250 600/250 1260/420 1020/350 720/300 900/570 840/450 400/250 1140/384 1100/440 1440/552 850/330 880/360 720/840 830/880 625/635 618/552 300/470 372/530 výrobce 

neuvedl 1620/500 500/1240 750/440 726/435 650/821 1680/416 300/240 600/360 750/336 420/432

displej / rozlišení / úhlopříčka
dotykový /
640 x 1136 
pixelů / 4,0“ 

dotykový /
640 x 1136 
pixelů / 4,0" 

dotykový /
1080 x 1920 
pixelů / 5,7" 

dotykový /
1080 x 1920 
pixelů / 5" 

dotykový /
540 x 960 
pixelů / 4,3" 

dotykový /
480 x 800 
pixelů / 4,0“ 

dotykový /
480 x 800 
pixelů / 4,0" 

dotykový /
320 x 480 
pixelů / 3,27“ 

dotykový /
768 x 1280 
pixelů / 4,5“ 

dotykový /
768 x 1280 
pixelů / 4,5“ 

dotykový /
480 x 800 
pixelů / 4,7“ 

dotykový /
480 x 800 
pixelů / 3,8“ 

dotykový /
480 x 800 
pixelů / 4,0“ 

dotykový / 
240 x 320  
pixelů / 3“ 

dotykový /
1080 x 1920 
pixelů /5,0“

dotykový /
720 x 1280 
pixelů / 4,6“

dotykový /
480 x 800 
pixelů / 3,1“

dotykový /
320 x 480 
pixelů / 3,5“

dotykový /
320 x 480 
pixelů / 3,5“ 

dotykový /
1280 x 720 
pixelů / 5“ 

dotykový / 
1920 x 1080 
pixelů / 4,7“   

dotykový /
720 x 1280 
pixelů / 4,3“

dotykový /
540 x 960 
pixelů / 4,5“ 

dotykový /
480 x 800 
pixelů / 4,3“ 

dotykový /
320 x 480 
pixelů / 3,5“ 

dotykový /
720 x 1280 
pixelů / 4,7“ 

dotykový /
480 x 800 
pixelů / 4,0“ 

dotykový /
720 x 720 
pixelů / 3,1“ 

dotykový /
720 x 720 
pixelů / 3,1“ 

dotykový /
480 x 360 
pixelů / 2,8“ 

celková paměť až / paměťová karta typ /
/ velikost v balení

16 GB/
 / 

16 GB/
 / 

32 GB/
MicroSD/ 

16 GB/
MicroSD/ 

8 GB/
MicroSD/ 

4 GB/
MicroSD/ 

8 GB/
MicroSD/ 

4 GB/
MicroSD/ 64 GB/  / 16 GB/  / 8 GB/

MicroSD/ 
8 GB/
MicroSD/ 

8 GB/
MicroSD/ 

256 MB/
MicroSD/  
4 GB

16 GB/
MicroSD/

8 GB/
MicroSD/

4 GB/
MicroSD/

4 GB/
MicroSD/

4 GB/
MicroSD/ 16 GB/  /  32 GB/  / 16 GB/  / 8 GB/ 

MicroSD / 
4 GB/ 
MicroSD / 

4 GB/ 
MicroSD / 

8 GB/
MicroSD/ 

4 GB/
MicroSD/ 

16 GB/
MicroSD/ 

8 GB/
MicroSD/ 

512 MB/
MicroSD/ 

operační systém iOS iOS Android Android Android Android Android Android Windows 
Phone 8

Windows 
Phone 8

Windows 
Phone 8

Windows 
Phone 8

Windows 
Phone 8 Android Android Android Android Android Android Android Android Android Android Android Android Android Blackberry 

OS10
Blackberry 
OS10

Blackberry 
OS7

fotoaparát: rozlišení /
autofocus / blesk

8 Mpix/
 / 

8 Mpix/
 / 

13 Mpix/
 / 

13 Mpix/
 / 

8 Mpix/
 / 

5 Mpix/
 / 

5 Mpix/
 / 

3 Mpix/
 / 

41 Mpix/
 / 

8 Mpix/
 / 

5 Mpix/
 / 

5 Mpix/
 / 

5 Mpix/
 / 

5 Mpix/
 / 

20,7 Mpix/
 / 

8 Mpix/
 / 

5 Mpix/
 / 

5 Mpix/
 / 

3 Mpix/
 / 

8 Mpix/
 / 

4,1 Ultrapix/
 / 

4,1 Ultrapix/
 / 

5 Mpix/
 / 

8 Mpix/
 / 

5 Mpix/
 / 

8 Mpix/
 / 

5 Mpix/
 / 

8 Mpix/
 / 

5 Mpix/
 / 

5 Mpix/
 / 

MP3 / FM rádio  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

HW modem / e-mail / synchronizace s PC  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Bluetooth / GPS / NFC platby  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

barevné varianty bílá, šedá, 
zlatá modrá, bílá černá černá, bílá černá, bílá, 

modrá černá bílá, modrá, 
červená bílá, stříbrná bílá černá, bílá černá, 

oranžová
černá, 
oranžová

černá, modrá, 
žlutá

černá, 
zelená černá černá, 

červená černá, bílá
černá, 
bílostříbrná, 
černorůžová

černá, 
červená bílá stříbrná, 

černá
stříbrná, 
černá

černá, 
červená černá, bílá černá, bílá černá černá černá černá černá

O2 Mobil úroveň měsíční platby / měs. splátka po 24 měsíců

O2 Mobil 550 / měsíční splátka 550 Kč 4 995 Kč 1 695 Kč 4 495 Kč 1 795 Kc – – – – 4 295 Kč – – – – – 3 295 Kč – – – – – 995 Kč – – – – – – – – –

O2 Mobil 450 / měsíční splátka 450 Kč 7 395 Kč 4 095 Kč 6 895 Kč 4 195 Kc – – – – 6 695 Kč 495 Kč – – – – 5 695 Kč – – – – –  3 395 Kč 0 Kč – – – – – 1 895 Kč – –

O2 Mobil 350 / měsíční splátka 350 Kč 9 795 Kč 6 495 Kč 9 295 Kč 6 595 Kc 1 595 Kč – – – 9 095 Kč 2 895 Kč – – – – 8 095 Kč – – – – – 5 795 Kč 2 400 Kc – – – – – 4 295 Kč 195 Kč –

O2 Mobil 250 / měsíční splátka 250 Kč 12 195 Kč 8 895 Kč 11 695 Kč 8 995 Kc 3 995 Kč 395 Kč 195 Kč – 11 495 Kč 5 295 Kč – – – – 10 495 Kč 2 195 Kč – – – 995 Kc 8 195 Kč 4 800 Kc 1 995 Kč 0 Kč – 2 295 Kc – 6 695 Kč 2 595 Kč –

O2 Mobil 150 / měsíční splátka 150 Kč 14 595 Kč 11 295 Kč 14 095 Kč 11 395 Kc 6 395 Kč 2 795 Kč 2 595 Kč – 13 895 Kč 7 695 Kč 2 395 Kč 895 Kc – – 12 895 Kč 4 595 Kč 1 395 Kč – – 3 395 Kc 10 595 Kč 7 200 Kc 4 395 Kč 2 400 Kč – 4 695 Kc – 9 095 Kč 4 995 Kč 1 595 Kč

O2 Mobil 100 / měsíční splátka 100 Kč 15 795 Kč 12 495 Kč 15 295 Kč 12 595 Kc 7 595 Kč 3 995 Kč 3 795 Kč 95 Kc 15 095 Kč 8 895 Kč 3 595 Kč 2 095 Kc 995 Kč 95 Kč 14 095 Kč 5 795 Kč 2 595 Kč 1 195 Kč 595 Kč 4 595 Kc 11 795 Kč 8 400 Kc 5 595 Kč 3 600 Kč 795 Kč 5 895 Kc 795 Kč 10 295 Kč 6 195 Kč 2 795 Kč

O2 Mobil 50 / měsíční splátka 50 Kč 16 995 Kč 13 695 Kč 16 495 Kč 13 795 Kc 8 795 Kč 5 195 Kč 4 995 Kč 1 295 Kc 16 295 Kč 10 095 Kč 4 795 Kč 3 295 Kc 2 195 Kč 1 295 Kč 15 295 Kč 6 995 Kč 3 795 Kč 2 395 Kč 1 795 Kč 5 795 Kc 12 995 Kč 9 600 Kc 6 795 Kč 4 800 Kč 1 995 Kč 7 095 Kc 1 995 Kč 11 495 Kč 7 395 Kč 3 995 Kč

Standardní cena 18 195 Kč 14 895 Kč 17 695 Kč 14 995 Kc 9 995 Kč 6 395 Kč 6 195 Kč 2 495 Kc 17 495 Kč 11 295 Kč 5 995 Kč 4 495 Kc 3 395 Kč 2 495 Kč 16 495 Kč 8 195 Kč 4 995 Kč 3 595 Kč 2 995 Kč 6 995 Kc 14 195 Kč 10 800 Kc 7 995 Kč 6 000 Kč 3 195 Kč 8 295 Kc 3 195 Kč 12 695 Kč 8 595 Kč 5 195 Kč

na všechny
telefony

Zaručujeme nejnižší ceny na všechny telefony. 
Každou z cen pečlivě hlídáme, takže garantuje-
me i kompenzaci případného rozdílu.
Podmínky na www.o2.cz

3G – podpora rychlého Internetu v mobilu 
3G+ – podpora nejrychlejšího dostupného Internetu v mobilu

Služba O2 Mobil je dostupná našim zákazníkům podnikajícím a nepodnikajícím fyzickým osobám s mobilními hlasovými nebo datovými 
paušálními tarify. Nelze ji kombinovat s odkupem telefonu a zvýhodněním 500 Kč v rámci programu Extra výhody. Uvedené ceny mobilních 
telefonů zahrnují DPH a příspěvek na recyklaci. Změna nabídky vyhrazena. Nabídka platí od 1. 1. do 31. 1. 2014. Více informací na www.o2.cz 

Nákup telefonu prostřednictvím služby O2 Mobil
Více informací na straně 45 a na www.o2.cz/o2mobil 

  jednorázová platba  jednorázová platba  jednorázová platba  jednorázová platba jednorázová platba jednorázová platba  jednorázová platba  jednorázová platba

Voucher na 50 GB úložného prostoru exkluzivně navíc.
Pro všechny telefony Nokia Lumia.



Jeseníky

Beskydy

Šumava

KrkonošeKrušné hory

Slavkovský les Orlické hory

Jizerské hory

O’všem
co dělá váš život lepší

O’všem
Leden 2014

-30 % na skipasy
pro všechny naše zákazníky 

v 17 skiareálech 

                  

Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO 60193336

Všechny ceny uvedené v katalogu jsou včetně DPH.
Uvedené služby a produkty jsou poskytovány společností Telefónica Czech Republic, a.s. Veškerá práva 
k tomuto materiálu jsou vyhrazena a mohou být chráněna autorským zákonem. Jakékoliv užití části nebo 
celku, zejména přetisk včetně šíření jakýmkoliv způsobem bez výslovného svolení 
Telefónica Czech Republic, a.s., je zakázáno.

Tento materiál má pouze informativní charakter, změna údajů a cen vyhrazena. 

Jsme vám k dispozici:

O2 Prodejny
www.o2.cz
www.o2shop.cz

O2 Linka – 800 02 02 02
nebo z mobilních telefonů *11

Kontakt na vašeho prodejce
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-30 % sleva na skipasy

Více na stranách 4–6




