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A. Tarify služby O2 Internetové připojení 

 

1. Již nenabízené tarify poskytované v režimu speciální nabídky s autoprolongací závazku 
 
Tarify jsou zřizovány na vedení s agregací jedna ku padesáti. Uvedené rychlosti připojení směrem k a směrem od 
zákazníka jsou rychlostmi maximálně dosažitelnými. 
 

Internet Aktiv+ Cena (bez DPH) 

Kč / zúčt. období 

Cena (s DPH) 

Kč / zúčt. období 

Rozsah rychlostních profilů pro připojení směrem k zákazníkovi: 
VDSL: 30 144 – 40 900 kb/s, ADSL: 12 288 - 16 384 kb/s 
Rozsah rychlostních profilů pro připojení směrem od zákazníka: 
VDSL: 1856 - 2 048 kb/s, ADSL: 512 - 768 kb/s 

500,83 606,- 

 

Internet Optimal+  Cena (bez DPH) 

Kč / zúčt. období 

Cena (s DPH) 

Kč / zúčt. období 

Rozsah rychlostních profilů pro připojení směrem k zákazníkovi: 
VDSL: 10 240 – 20 032 kb/s, ADSL: 3 584 – 8 192 kb/s 
Rozsah rychlostních profilů pro připojení směrem od zákazníka: 
VDSL: 1 856 - 2 048 kb/s, ADSL: 256 - 512 kb/s 

417,35 505,- 

 

Internet Start+ Cena (bez DPH) 

Kč / zúčt. období 

Cena (s DPH) 

Kč / zúčt. období 

Rozsah rychlostních profilů pro připojení směrem k zákazníkovi: 
VDSL: 2048, ADSL: 256 – 2048 kb/s 
Rozsah rychlostních profilů pro připojení směrem od zákazníka: 
VDSL: 256 kb/s, ADSL: 128 - 256 kb/s 

291,73 353,- 

 
 Základní konfigurace tarifu zahrnuje bezplatnou doplňkovou službu Technická podpora. 
 

B. Ceny jednorázových úkonů služby O2 Internetové připojení 

 

1.  Instalace koncového zařízení  
 

Instalace koncového zařízení  Cena v Kč (bez DPH) Cena v Kč (s DPH) 

Základní instalace koncového zařízení 1 672,27 2023,45 

Rozšířená instalace koncového zařízení 2 510,- 3037,10 

Poštovné a balné 
(účtuje se při objednání samoinstalačního balíčku a jiných zásilkách 
objednaných se službou) 

173,55 210,00 

 
V rámci zřízení služby O2 Internetové připojení se provádí pouze instalace vztahující se k ústředně O2 a nikoli instalace 
koncového zařízení (xDSL modemu a routeru). Pokud si zákazník neobjedná instalaci koncového zařízení, provádí ji sám 
a samoinstalační balíček obsahující xDSL modem a router je mu doručen poštou. 

V rámci základní instalace koncového zařízení se provádí umístění a instalace příslušného routeru, instalace xDSL 
modemu (max. do 20 m od routeru, 1 průvrt zdí), dodání Ethernet kabelu zakončeného konektorem RJ 45, dle příbalu cca 
2 m, připojení výpočetní techniky zákazníka a xDSL modemu a předvedení funkce xDSL přípojky pomocí výpočetní 
techniky zástupce O2. 

V rámci rozšířené instalace koncového zařízení se navíc provádí připojení PC zákazníka na síť zákazníka prostřednictvím 
ethernet nebo WiFi a demonstrace funkčnosti služby na počítači zákazníka. Připojení další výpočetní techniky zákazníka 
na síť zákazníka prostřednictvím ethernet nebo WiFi zákazníka je možné za cenu 600,- Kč bez DPH (726,- Kč s DPH) za 
kus. Činnost se provádí pouze za podmínky, že výpočetní technika zákazníka je na síť připojena prostřednictvím 
koncového zařízení dodaného O2. 

V případě instalace na rozhraní Wifi se provádí zabezpečení bezdrátové sítě. Zákazník dodá název sítě SSID a klíč pro 
konfiguraci zabezpečení WEP 128 (13 znaků). Zástupce O2 následně nastaví nové SSID s parametrem „skryté“ a 
provede konfiguraci zabezpečení WEP na základnové stanici zákazníka. Teprve po této konfiguraci bude počítač 
zákazníka připojen do bezdrátové sítě. 
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2. Jednorázové ceny za změnu služby 
 

 

Pokud dojde k vypojení služeb poskytovaných na stejném přípojném vedení jako služba O2 Internetové připojení z důvodu 
porušení smluvních podmínek, zejména z důvodu neplacení cen za poskytnuté služby, je zamezen přístup k O2 Internetu 
s výjimkou stránek O2, aplikace e-účet a Moje konto.  
Pokud Účastník na stejném přípojném vedení využívá i další služby O2, pak se cena za znovuzapojení účtuje pouze 
jedenkrát 
 

3. Jednorázové ceny za další úkony 

Jednorázový úkon Cena v Kč (bez DPH) Cena v Kč (s DPH) 

Písemné upozornění / upomínka na nezaplacení vyúčtovaných cen za 
služby elektronických komunikací, včetně vyhodnocení a poštovného 

 

150,00 

 

181,50 

Úhrada vyúčtování na O2 prodejně – za každou jednotlivou fakturu 65,29 79,00 

Opakovaný výjezd technika O2 z důvodu neposkytnutí součinnosti 
Účastníkem 

619,83 750,00 

Pokud Účastník na stejném přípojném vedení využívá i další služby O2, cena za Písemné upozornění / upomínku na 
nezaplacení vyúčtovaných cen se účtuje pouze jedenkrát. 

Změna ve jméně (názvu, obchodní firmě) účastníka nebo v adrese pro doručování vyúčtování v ČR (fakturační adresa) 
není zpoplatňována. 
 
 

C. Ceny za doplňkové služby ke službě O2 Internetové připojení 

Doplňkové služby  
Cena (bez DPH) 

Kč / zúčt. období 

Cena (s DPH) 

Kč / zúčt. období 

viz Ceník doplňkových služeb – služba O2 Internetové připojení 

 

D. Ceny koncových zařízení 

 

E. Vyúčtování 
 

Vyúčtování Cena v Kč (bez DPH) Cena v Kč (s DPH) 

Elektronické vyúčtování 0,- 0,- 

Tištěné vyúčtování  15,70,- 19,00,- 

 

 

 

 

 

Jednorázový úkon Cena v Kč (bez DPH) Cena v Kč (s DPH) 

Vyzvednutí pronajatého koncového zařízení modem+router zástupcem  O2 
(pronajaté zařízení je ve vlastnictví  O2 a může být demontováno pouze 
zástupcem  O2) 

1 600,-  1 936,- 

Odprodej pronajatého základního koncového zařízení 500,- 605,- 

Odprodej pronajatého koncového zařízení modem+router 800,- 968,- 

Koupě xDSL  modemu v rámci objednávky služby Viz aktuální nabídka xDSL modemů ZDE  

Znovuzapojení služby po odpojení z důvodu porušení smluvních podmínek 
(neplacení)  

277,- 335,17 

Prodej  Cena Kč (bez DPH) Cena Kč (s DPH) 

Cena  xDSL WiFi modemu při objednávce se zřízením služby O2 
Internetové připojení nebo digitální televize O2 TV. 

813,22 984,- 

Výše jedné platby za xDSL WiFi modem v případě volby zaplacení ceny 
ve 12 měsíčních platbách. 

- - - 82,- 

Výše jedné  platby za  xDSL WiFi modem v případě volby zaplacení ceny 
ve 24 měsíčních platbách. 

- - - 41,- 

http://www.cz.o2.com/osobni/cz/telefony_a_zarizeni/modemy_a_data/index.html
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F. Společná ustanovení 
 

1)
 
Obvyklá délka zúčtovacího období je 30, resp. 31 dnů, maximálně však 35 kalendářních dnů, které nemusí být shodné 

s kalendářním měsícem. V případě zřízení nebo zrušení služby v průběhu měsíce se cena za dané období stanovuje jako 
poměrná část z 30denního období. 

2)
 
Zrušení služby O2 Internetové připojení ze strany O2 během doby, po kterou se zákazník zavázal využívat službu O2 

Internetové připojení, se nedotýká nároků O2 na zaplacení dlužných částek od zákazníka a doplatku ceny za zřízení 
služby O2 Internetové připojení. Toto neplatí v případě, že služba O2 Internetové připojení, která byla zřízena se 
závazkem, je převáděna na jiného zákazníka. V takovém případě přechází povinnost využívat službu O2 Internetové 
připojení po dobu závazku, resp. po dobu zbývající do uplynutí závazku, a povinnost uhradit dlužné částky na nového 
zákazníka. Pokud budoucí zákazník odmítne převzít smluvní závazek nebo uhradit dlužné částky, je dosavadní zákazník 
povinen doplatek ceny za zřízení služby O2 Internetové připojení a dlužné částky uhradit. 

3)
 
Cena za zřízení, přeložení, přemístění v rámci budovy a převod služby O2 Internetové připojení je zahrnutá v měsíční 

ceně za tarif služby. V případě nutnosti dobudování sítě, je O2 oprávněna účtovat náhradu nákladů, které vynaložila na 
dobudování sítě na základě požadavku zákazníka. 

4) Tarify Internet Start+/Plus, Internet Optimal+/Plus, Internet Aktiv+/Plus jsou poskytovány v režimu Speciální nabídky 
zvýhodněného tarifu podmíněné závazkem nepřetržitě využívat služby O2 a řádně a včas za ně platit po dobu 12 měsíců. 
Po uplynutí 12 měsíců se závazek automaticky prodlužuje o stejnou dobu (autoprolongace), Účastník má však právo toto 
automatické prodloužení do budoucna kdykoliv odmítnout. V případě odmítnutí Účastník ztrácí po uplynutí doby závazku 
nárok na výhodu poskytovanou v rámci této Speciální nabídky a tarif se mu automaticky změní na odpovídající tarif 
z bezzávazkové tarifní řady. Na automatické prodloužení Speciální nabídky má Účastník nárok pouze v případě, že má 
vůči O2 uhrazeny veškeré splatné závazky. 

5) Při změně tarifu se závazkem na jiný tarif se závazkem se zákazníkovi započítává do budoucího závazku doba 
uplynulá na předchozím tarifu se závazkem, pokud byl závazek sjednán do 18.2.2015. Zápočet závazku se provádí jen při 
změně tarifu, nevztahuje se na zrušení a nové zřízení služby. 

6) O2 je oprávněna při podání žádosti o zřízení Služby i v průběhu jejího poskytování požadovat složení finanční jistoty, a 
to zejména při akční nabídce za zvýhodněnou cenu. Tato jistota je automaticky vrácena, pokud účastník v posledních 3 
po sobě jdoucích zúčtovacích obdobích uhradil řádně a včas vyúčtování za poskytnuté služby, nemá závazky po 
splatnosti a během posledních 12 měsíců nebylo účastníkovi omezeno či přerušeno poskytování služeb z  důvodu 
nezaplacení vyúčtování. 

7) Je-li důvodné podezření, že účastník nebude plnit své povinnosti dle Smlouvy a Všeobecných podmínek (zejm. je-li 
veden v registru SOLUS či jiném obdobném registru anebo zneužíval služeb) je O2 oprávněna při podání žádosti o 
zřízení Služby požadovat složení přiměřené jistoty, a to až do výše 10 000,- Kč. Jistota je vrácena na základě písemné 
žádosti účastníka nejdříve po 12 měsících od uzavření Specifikace, pokud účastník v posledních 12 po sobě jdoucích 
zúčtovacích obdobích uhradil řádně a včas vyúčtování za poskytnuté služby, nemá závazky po splatnosti a během 
posledních 12 měsíců nebylo účastníkovi omezeno či přerušeno poskytování služeb z důvodu nezaplacení vyúčtování. 

8) Všechny finanční jistoty jsou vráceny nejpozději po skončení smluvního vztahu, nejsou-li použity na úhradu 
účastníkova dluhu vůči O2.  

9) Pro stávající účastníky, s tarifem aktivovaným do 8.5.2011 platí ceny a podmínky tarifů uvedené v Ceníku služby O2 
Internetové připojení z 2.12.2012. 

10) Pokud dojde k ukončení smluvního vztahu u služby O2 Internetové připojení dříve, než Účastník uhradí všechny 
platby ceny za koncová zařízení, stávají se všechny zbývající platby splatnými a Účastník je povinen je bezodkladně 
zaplatit O2. Pokud Účastník neuhradí některou platbu za koncová zařízení, stávají se všechny zbývající platby splatnými 
a Účastník je povinen je bezodkladně zaplatit O2.  O2 umožní Účastníkovi na jeho žádost kdykoliv v době platnosti a 
účinnosti smlouvy o poskytování služby O2 Internetové připojení uhradit zbývající platby za koncová zařízení. 

11) Od 8. 2. 2014 je při ukončení služby před uplynutím Speciální nabídky na základě výpovědi ze strany spotřebitele 
(fyzická osoba, která si službu zřídila na rodné číslo) nebo dohody stran O2 oprávněna vyúčtovat spotřebiteli úhradu za 
předčasné ukončení služby (paušální odškodnění) ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů (podle aktuálního 
paušálu včetně DPH) zbývajících do konce sjednané doby závazku. Pokud dojde k ukončení služby před uplynutím 
Speciální nabídky na základě výpovědi Účastníka, který není spotřebitelem, nebo dohody stran, O2 je oprávněna 
vyúčtovat tomuto Účastníkovi paušální odškodnění za předčasné ukončení služby ve výši součtu měsíčních paušálů 
(podle aktuálního paušálu včetně DPH) zbývajících do konce sjednané doby závazku. 

12) Pokud se Účastník na Specifikaci služby O2 Internetové připojení s O2 dohodne, že Účastník bude hradit cenu za 
zřízení služby formou rozložení ceny na první platbu a 24 měsíčních plateb, je Účastník v případě ukončení služby před 
uhrazením sjednané ceny za zřízení služby povinen O2 uhradit doplatek ceny za zřízení služby. 

13) Tarify Internet Start, Internet Start Plus, Internet Start PROfi a Internet Start Plus PROfi je možné zřídit pouze na 
přípojném vedení, na kterém je z důvodu jeho nedostatečné kapacity možné nakonfigurovat rychlostní profil maximálně 
4096/256 kb/s  a méně. 

14) Tarify řady PROfi obsahují technologii filtrování webového obsahu na základě definice účastníka. Správu a více 
informací o této technologii naleznete zde: www.o2.cz/podnikatel/vdsl-adsl-internet/ 

http://www.o2.cz/podnikatel/vdsl-adsl-internet/
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15) Tarify řady PROfi nejsou určeny pro spotřebitele. 

 
 

 

G. Krátkodobé marketingové akce 
 

1. Speciální nabídka – modem za 399 Kč 

 

A. Každý účastník služby O2 Internetové připojení s tarifem Internet Optimal, Internet Aktiv nebo Internet Start 
(fyzická osoba registrovaná dle RČ a firemní zákazník identifikovaný na základě IČ), který přechází na 

technologii VDSL může v období od 1. 7. do 31. 7. 2015 využít tuto Speciální nabídku a získat následující 
bonus. 

B. Účastník může zakoupit Wi-Fi modem O2 4x Ethernet + Wi-Fi (O2 TV ready) za cenu 399 Kč s DPH (329,75 Kč 
bez DPH). 

C. Zřízení služby je zdarma. 

D. Standardní cena tarifu Internet Optimal Plus je 499 Kč s DPH za zúčtovací období. 

E. Standardní cena služby Internet Aktiv Plus je 599 Kč s DPH za zúčtovací období. 

F. Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek je, aby požadavek na zřízení 
služby byl uplatněn řádně a včas u O2 ve lhůtě uvedené v bodě A. Pro uplatnění nároku na výhody je rozhodující 
datum dodání řádně vyplněného požadavku O2. 

G. Tuto Speciální nabídku nelze kombinovat s aktuálně nabízenými speciálními nabídkami O2 souvisejícími se 
službou O2 Internetové připojení.  

H. Tuto nabídku může využít pouze účastník, který využíval službu O2 Internetové připojení na technologii ADSL 
nejméně po dobu 3 měsíců. 
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2. Speciální nabídka – Internet Optimal Plus za 469 Kč s DPH se závazkem na 12 měsíců s 

autoprolongací 

 

A. Každý stávající účastník služby O2 Internetové připojení (fyzická osoba registrovaná dle RČ a firemní zákazník 
identifikovaný na základě IČ, který nemá s O2 uzavřenu Rámcovou dohodu o poskytování zvýhodněných 
obchodních podmínek při odběru služeb), který nevyužívá nabídku v podobě snížené ceny za službu O2 

Internetové připojení a který dá marketingový souhlas k oslovení ze strany O2, může v období od 1. 7. do 31. 7. 

2015 využít tuto Speciální nabídku přes bezplatnou O2 linku na čísle 800 02 02 02, výměnou za bonus snížené 
ceny tarifu Internet Optimal Plus na 469 Kč s DPH (387,60 Kč bez DPH) za účtovací období. 

B. Podmínkou aktivace této Speciální nabídky je využívání tarifu Internet Optimal Plus se závazkem na 12 měsíců s 
autoprolongací. 

C. Při změně tarifu ztrácí Účastník nárok na zvýhodněnou cenu tarifu. 

D. Od 13. měsíce bude účastník za zvolený tarif služby O2 Internetové připojení platit standardní ceníkovou cenu.  

E. Standardní cena tarifu Internet Optimal Plus je 499 Kč s DPH za zúčtovací období. 

F. Nabídku dle těchto podmínek nemohou využít účastníci, u nichž není zřízení služby technicky realizovatelné k 
okamžiku podání žádosti o zřízení této služby. 

G. Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek je, aby požadavek na zřízení 
služby byl uplatněn řádně a včas u O2 ve lhůtě uvedené v bodě A. Pro uplatnění nároku na výhody je rozhodující 
datum dodání řádně vyplněného požadavku O2. 

H. Tuto Speciální nabídku nelze kombinovat s aktuálně nabízenými speciálními nabídkami O2 souvisejícími se 
službou O2 Internetové připojení. 
 

3. Speciální nabídka – Internet Aktiv Plus za 559 Kč s DPH se závazkem na 12 měsíců s autoprolongací 

 

A. Každý stávající účastník služby O2 Internetové připojení (fyzická osoba registrovaná dle RČ a firemní zákazník 
identifikovaný na základě IČ, který nemá s O2 uzavřenu Rámcovou dohodu o poskytování zvýhodněných 
obchodních podmínek při odběru služeb), který nevyužívá nabídku v podobě snížené ceny za službu O2 

Internetové připojení a který dá marketingový souhlas k oslovení ze strany O2, může v období od 1. 7. do 31. 7. 

2015 využít tuto Speciální nabídku přes bezplatnou O2 linku na čísle 800 02 02 02 výměnou za bonus snížené 
ceny tarifu Internet Aktiv Plus za 559 Kč s DPH (461,98 Kč bez DPH) za účtovací období. 

B. Podmínkou aktivace této Speciální nabídky je využívání tarifu Internet Aktiv Plus se závazkem na 12 měsíců s 
autoprolongací. 

C. Při změně tarifu ztrácí Účastník nárok na zvýhodněnou cenu tarifu. 

D. Od 13. měsíce bude účastník za zvolený tarif služby O2 Internetové připojení platit standardní ceníkovou cenu.  

E. Standardní cena tarifu Internet Aktiv Plus je 599 Kč s DPH za zúčtovací období. 

F. Nabídku dle těchto podmínek nemohou využít účastníci, u nichž není zřízení služby technicky realizovatelné k 
okamžiku podání žádosti o zřízení této služby. 

G. Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek je, aby požadavek na zřízení 
služby byl uplatněn řádně a včas u O2 ve lhůtě uvedené v bodě A. Pro uplatnění nároku na výhody je rozhodující 
datum dodání řádně vyplněného požadavku O2. 

H. Tuto Speciální nabídku nelze kombinovat s aktuálně nabízenými speciálními nabídkami O2 souvisejícími se 
službou O2 Internetové připojení. 

4. Speciální nabídka - O2 Internet Bundle s autoprolongací 

 

A. Každý Účastník (fyzická osoba registrovaná dle RČ), který v období od 1. 7. do 31. 7. 2015 využije tuto Speciální 
nabídku a na stejném přípojném vedení si současně nově zřídí službu digitální televize O2TV s tarifem O2TV M, 
O2TV L, nebo O2TV XL a službu O2 Internetové připojení s tarifem Internet Aktiv Plus nebo si nově zřídí službu 
digitální televize O2 TV s tarifem O2 TV M, O2TV L, nebo O2TV XL ke stávajícímu O2 Internetovému připojení 
s tarifem Internet Aktiv Plus získá následující bonusy:  

B. Účastník bude po dobu trvání Speciální nabídky platit za užívání tarifu O2TV M a tarifu Internet Aktiv Plus cenu 
848 Kč s DPH (700,83 Kč bez DPH) / zúčtovací období, v případě tarifu O2TV L a tarifu Internet Aktiv Plus cenu 
948 Kč s DPH (783,47 Kč bez DPH) / zúčtovací období a v případě tarifu O2TV XL a tarifu Internet Aktiv Plus 
cenu 1298 Kč s DPH (1072,73 Kč bez DPH) / zúčtovací období. V rámci měsíční ceny za služby je zahrnuta i 
měsíční cena za doplňkovou službu O2TV Go. 

C. Speciální nabídka O2 Internet Bundle je podmíněna závazkem nepřetržitě využívat obě služby a řádně a včas za 
ně platit po dobu 12 měsíců. V případě zřízení tarifu O2 TV M, O2TV L, nebo O2TV XL ke stávajícímu službě O2 
Internetové připojení se závazkem dojde k obnovení závazku na službě O2 Internetové připojení k datu využití 
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této Speciální nabídky. Po uplynutí 12 měsíců se závazek u obou služeb automaticky prodlužuje o stejnou dobu 
(autoprolongace). Účastník má však právo toto automatické prodloužení do budoucna kdykoliv odmítnout. V 
případě odmítnutí Účastník ztrácí po uplynutí doby závazku nárok na výhodu poskytovanou v rámci této 
Speciální nabídky a tarify se mu automaticky změní na odpovídající bezzávazkový tarif. Na automatické 
prodloužení Speciální nabídky má Účastník nárok pouze v případě, že má vůči O2 uhrazeny veškeré splatné 
závazky. 

D. Podmínkou poskytnutí výhod podle této nabídky je, že služba bude zřízena včetně zakoupení set-top-boxu dle 
standardních podmínek. 

E. V případě, že Účastník zruší v průběhu zvýhodněného období dle této nabídky službu O2 Internetové připojení, 
ztratí nárok na výhody poskytnuté na základě této nabídky.  

F. Nabídku dle těchto podmínek nemohou využít Účastníci, u nichž není zřízení služby technicky realizovatelné k 
okamžiku podání žádosti o zřízení této služby.  

G. Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek je, aby požadavek na zřízení 
služby byl uplatněn řádně a včas u O2 ve lhůtě uvedené v bodě A. Pro uplatnění nároku na výhody je rozhodující 
datum dodání řádně vyplněného požadavku O2.  

H. Podmínkou poskytnutí výhod podle těchto podmínek je, že Účastník nevyužíval službu digitální televize O2TV po 
dobu alespoň 3 měsíců před uplatněním požadavku na zřízení služby. 

 

5. Internet Aktiv Plus – Speciální nabídka  

 

A. Každý účastník (fyzická osoba registrovaná dle RČ a firemní zákazník identifikovaný na základě IČ, který nemá s 
O2 uzavřenu Rámcovou dohodu o poskytování zvýhodněných obchodních podmínek při odběru služeb), který si 

v období od 1. 7. do 31. 7. 2015 nově zřídí službu O2 Internetové připojení s tarifem Internet Aktiv Plus nebo si 
zvýší stávající tarif této služby v rámci tarifní řady na tarif Internet Aktiv Plus získá následující bonus: 

B. Účastník bude za tarif Internet Aktiv Plus platit cenu 549 Kč s DPH (453,72 Kč bez DPH)/zúčtovací období. 

C. Součástí tarifu nejsou žádné doplňkové služby. 

D. Výhodu dle této akce lze užívat pouze v případě účastníkova souhlasu s autoprolongací závazku. 

E. Tarify jsou poskytovány v režimu Speciální nabídky zvýhodněného tarifu podmíněné závazkem nepřetržitě 
využívat službu a řádně a včas za ni platit po dobu 12 měsíců. Po uplynutí 12 měsíců se závazek automaticky 
prodlužuje o stejnou dobu (autoprolongace), Účastník má však právo toto automatické prodloužení do budoucna 
kdykoliv odmítnout. V případě odmítnutí autoprolongace Účastník ztrácí nárok na výhodu v podobě snížené ceny 
tarifu a měsíční cena se mu automaticky změní na standardní cenu tarifu. Na automatické prodloužení Speciální 
nabídky má Účastník nárok pouze v případě, že má vůči O2 uhrazeny veškeré splatné závazky. 

F. Souhlas O2 se žádostí o předčasné ukončení Speciální nabídky tarifu Internet Aktiv Plus je podmíněn 
zaplacením paušálního odškodnění u spotřebitelů ve výši jedné pětiny aktuálního měsíčního paušálu (včetně 
DPH) za každý měsíc zbývající do konce trvání závazku a u účastníků, kteří nejsou spotřebiteli, ve výši součtu 
měsíčních paušálů (s DPH) zbývajících do konce doby závazku.  

G. Nabídku dle těchto podmínek nemohou využít účastníci, u nichž není zřízení služby technicky realizovatelné k 
okamžiku podání žádosti o zřízení této služby. 

H. Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek je, aby požadavek na zřízení 
služby byl uplatněn řádně a včas u O2 ve lhůtě uvedené v bodě A. Pro uplatnění nároku na výhody je rozhodující 
datum dodání řádně vyplněného požadavku O2. 

I. Tuto Speciální nabídku nelze kombinovat s aktuálně nabízenými speciálními nabídkami O2 souvisejícími se 
službou O2 Internetové připojení. 

6. Regionální nabídka B – Speciální nabídka 

 

A. Každý Účastník bez Rámcové dohody o poskytování zvýhodněných služeb, který si v období od 1. 7. do 

31. 7. 2015 na značkové prodejně O2 nově zřídí službu O2 Internetové připojení s tarifem Internet Optimal 
Plus nebo Internet Aktiv Plus se závazkem nepřetržitě užívat službu a platit za ni po dobu 12 měsíců, 

s adresou umístění služby v základní sídelní jednotce uvedené v  Seznamu ZSJ pro KAM-Regionální 

nabídka B – Speciální nabídka dostupném na www.o2.cz (cesta přes odkazy: Podpora/Dokumenty ke 

stažení/Internet na doma/Další dokumenty), současně O2 poskytne 2 kontakty na potenciální zájemce o služby 
O2 a zaručí, že tito zájemci souhlasí s oslovením ze strany O2 na tyto kontakty, získá bonus uvedený v 
bodě B:  

B. Účastník si může zakoupit modem k využití služby za cenu 1 Kč s DPH (0,83 Kč bez DPH).  

C. Účastník (fyzická osoba registrovaná dle RČ), který si zřídí službu O2 Internetové připojení s tarifem 
Internet Optimal Plus nebo Internet Aktiv Plus dle bodu A a současně si na stejném přípojném vedení zřídí 
službu digitální televize O2TV s tarifem O2TV M, nebo O2TV L se závazkem nepřetržitě užívat službu a platit 
za ni po dobu 12 měsíců, bude po dobu trvání Speciální nabídky platit za užívání tarifu O2TV M cenu 299,- 

http://www.o2.cz/
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Kč s DPH (247,12 Kč bez DPH)/zúčtovací období, nebo za užívání tarifu O2TV L cenu 399,- Kč s DPH 
(329,75 Kč bez DPH)/zúčtovací období a má možnost zvolit si bonus uvedený v bodě D: 

D. Účastník si může zakoupit set-top-box za cenu 999,- Kč s DPH (825,62 Kč bez DPH).  

E. V rámci měsíční ceny tarifů O2TV M i O2TV L je zahrnuta i měsíční cena za doplňkovou službu O2TV Go. 
Při využití této nabídky nejsou v rámci měsíční ceny za služby poskytovány žádné další doplňkové služby. 

F. Výhody dle této akce lze využít pouze v případě účastníkova souhlasu s autoprolongací závazku. 

G. Podmínkou poskytnutí výhody podle bodu D této nabídky je, že služba digitální televize O2TV bude zřízena 
včetně zakoupení set-top-boxu.  

H. V případě, že Účastník zruší v průběhu zvýhodněného období dle této nabídky službu O2 Internetové 
připojení, ztratí nárok na výhody poskytované na základě této nabídky ke službě digitální televize O2TV.  

I. Nabídku dle těchto podmínek nemohou využít Účastníci, u nichž není zřízení služby technicky 
realizovatelné k okamžiku podání žádosti o zřízení této služby.  

J. Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek je, aby požadavek na 
zřízení služby byl uplatněn řádně a včas u O2 ve lhůtě uvedené v bodě A. Pro uplatnění nároku na výhody 
je rozhodující datum dodání řádně vyplněného požadavku O2.  

K. Podmínkou poskytnutí výhod podle těchto podmínek je, že Účastník nevyužíval služby po dobu alespoň 3 
měsíců před uplatněním požadavku na zřízení služby. 

L. Tuto Speciální nabídku nelze kombinovat s aktuálně nabízenými speciálními nabídkami O2 souvisejícími se 
službou O2 Internetové připojení a digitální televize O2TV. 

7. Regionální nabídka C – Speciální nabídka 

 

A. Každý Účastník bez Rámcové dohody o poskytování zvýhodněných služeb, který si v období od 1. 7. do 

31. 7. 2015 na značkové prodejně O2 nově zřídí službu O2 Internetové připojení s tarifem Internet Optimal 
Plus nebo Internet Aktiv Plus se závazkem nepřetržitě užívat službu a platit za ni po dobu 12 měsíců, 

s adresou umístění služby v základní sídelní jednotce uvedené v Seznamu ZSJ pro KAM-Regionální 

nabídka C – Speciální nabídka dostupném na www.o2.cz (cesta přes odkazy: Podpora/Dokumenty ke 

stažení/Internet na doma/Další dokumenty), současně O2 poskytne 5 kontaktů na potenciální zájemce o služby 
O2 a zaručí, že tito zájemci souhlasí s oslovením ze strany O2 na tyto kontakty, získá bonus uvedený v 
bodě B.   

B. Účastník bude po dobu trvání Speciální nabídky platit za užívání tarifu Internet Optima l Plus cenu 399,- Kč 
s DPH (329,75 Kč bez DPH)/zúčtovací období, v případě tarifu Internet Aktiv Plus cenu 449 Kč s DPH 
(371,07 Kč bez DPH)/zúčtovací období. 

C. Výhody dle této akce lze využít pouze v případě účastníkova souhlasu s autoprolongací závazku. 

D. Nabídku dle těchto podmínek nemohou využít Účastníci, u nichž není zřízení služby technicky 
realizovatelné k okamžiku podání žádosti o zřízení této služby.  

E. Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek je, aby požadavek na 
zřízení služby byl uplatněn řádně a včas u O2 ve lhůtě uvedené v bodě A. Pro uplatnění nároku na výhody 
je rozhodující datum dodání řádně vyplněného požadavku O2.  

F. Podmínkou poskytnutí výhod podle těchto podmínek je, že Účastník nevyužíval služby po dobu alespoň 3 
měsíců před uplatněním požadavku na zřízení služby. 

G. Tuto Speciální nabídku nelze kombinovat s aktuálně nabízenými speciálními nabídkami O2 souvisejícími se 
službou O2 Internetové připojení a digitální televize O2TV. 

8. Regionální nabídka D – Speciální nabídka 

 

A. Každý Účastník bez Rámcové dohody o poskytování zvýhodněných služeb, který v od 1. 7. do 31. 7. 2015 
prostřednictvím e-mailové adresy pavel.mykytyn@o2.cz požádá o zřízení nové služby O2 Internetové 
připojení s tarifem Internet Optimal Plus nebo Internet Aktiv Plus se závazkem nepřetržitě užívat službu a 

platit za ni po dobu 12 měsíců, s adresou umístění služby v základní sídelní jednotce uvedené v Seznamu 

ZSJ pro KAM-Regionální nabídka D – Speciální nabídka dostupném na www.o2.cz (cesta přes odkazy: 

Podpora/Dokumenty ke stažení/Internet na doma/Další dokumenty), současně O2 poskytne 10 kontaktů na 
potenciální zájemce o služby O2 a zaručí, že tito zájemci souhlasí s oslovením ze strany O2 na tyto 
kontakty, získá bonus uvedený v bodě B a může si zvolit bonus uvedený v bodě C:   

B. Účastník bude po dobu trvání Speciální nabídky platit za užívání tarifu Internet Optimal Plus cenu 399,- Kč 
s DPH (329,75 Kč bez DPH)/zúčtovací období, v případě tarifu Internet Aktiv Plus cenu 449 Kč s DPH 
(371,07 Kč bez DPH)/zúčtovací období. 

C. Účastník si může zakoupit modem k využití služby za cenu 1 Kč s DPH (0,83 Kč bez DPH).  

D. Účastník (fyzická osoba registrovaná dle RČ), který si zřídí službu O2 Internetové připojení s tarifem 
Internet Optimal Plus nebo Internet Aktiv Plus dle bodu A a současně si na stejném přípojném vedení zřídí 
službu digitální televize O2TV s tarifem O2TV M, nebo O2TV L se závazkem nepřetržitě užívat službu a platit 

http://www.o2.cz/
mailto:pavel.mykytyn@o2.cz
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za ni po dobu 12 měsíců, bude po dobu trvání Speciální nabídky platit za užívání tarifu O2TV M cenu 299,- 
Kč s DPH (247,12 Kč bez DPH)/zúčtovací období, nebo za užívání tarifu O2TV L cenu 399,- Kč s DPH 
(329,75 Kč bez DPH)/zúčtovací období a má možnost zvolit si bonus uvedený v bodě E: 

E. Účastník si může zakoupit set-top-box za cenu 999,- Kč s DPH (825,62 Kč bez DPH).  

F. V rámci měsíční ceny tarifů O2TV M i O2TV L je zahrnuta i měsíční cena za doplňkovou službu O2TV Go. 
Při využití této nabídky nejsou v rámci měsíční ceny za služby poskytovány žádné další doplňkové služby. 

G. Výhody dle této akce lze využít pouze v případě účastníkova souhlasu s autoprolongací závazku. 

H. Podmínkou poskytnutí výhod podle bodů D a E této nabídky je, že služba digitální televize O2TV bude 
zřízena včetně zakoupení set-top-boxu.  

I. V případě, že Účastník zruší v průběhu zvýhodněného období dle této nabídky službu O2 Internetové 
připojení, ztratí nárok na výhody poskytnuté na základě této nabídky ke službě digitální televize O2TV.  

J. Nabídku dle těchto podmínek nemohou využít Účastníci, u nichž není zřízení služby technicky 
realizovatelné k okamžiku podání žádosti o zřízení této služby.  

K. Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek je, aby požadavek na 
zřízení služby byl uplatněn řádně a včas u O2 ve lhůtě uvedené v bodě A. Pro uplatnění nároku na výhody 
je rozhodující datum dodání řádně vyplněného požadavku O2.  

L. Podmínkou poskytnutí výhod podle těchto podmínek je, že Účastník nevyužíval služby po dobu alespoň 3 
měsíců před uplatněním požadavku na zřízení služby. 

M. Tuto Speciální nabídku nelze kombinovat s aktuálně nabízenými speciálními nabídkami O2 souvisejícími se 
službou O2 Internetové připojení a digitální televize O2TV. 

9. Internet Aktiv Plus PROfi – Speciální nabídka  

 

A. Každý účastník, který si v období od 1. 7. do 31. 7. 2015 nově zřídí službu O2 Internetové připojení 
s tarifem Internet Aktiv Plus PROfi nebo si zvýší stávající tarif této služby v rámci tarifní řady na tarif Internet 
Aktiv Plus PROfi získá následující bonus: 

B. Účastník bude za tarif Internet Internet Aktiv Plus PROfi platit cenu 749 Kč s DPH (619,01 Kč bez 
DPH)/zúčtovací období. 

C. Výhodu dle této akce lze užívat pouze v případě účastníkova souhlasu s autoprolongací závazku. 

D. Tarify jsou poskytovány v režimu Speciální nabídky zvýhodněného tarifu podmíněné závazkem nepřetržitě 
využívat službu a řádně a včas za ni platit po dobu 12 měsíců. Po uplynutí 12 měsíců se závazek 
automaticky prodlužuje o stejnou dobu (autoprolongace), Účastník má však právo toto automatické 
prodloužení do budoucna kdykoliv odmítnout. V případě odmítnutí autoprolongace Účastník ztrácí nárok na 
výhodu v podobě snížené ceny tarifu a měsíční cena se mu automaticky změní na standardní cenu tarifu. 
Na automatické prodloužení Speciální nabídky má Účastník nárok pouze v případě, že má vůči O2 
uhrazeny veškeré splatné závazky. 

E. Souhlas O2 se žádostí o předčasné ukončení Speciální nabídky tarifu Internet Aktiv Plus PROfi je 
podmíněn zaplacením paušálního odškodnění u spotřebitelů ve výši jedné pětiny aktuálního měsíčního 
paušálu (včetně DPH) za každý měsíc zbývající do konce trvání závazku a u účastníků, kteří nejsou 
spotřebiteli, ve výši součtu měsíčních paušálů (s DPH) zbývajících do konce doby závazku.  

F. Nabídku dle těchto podmínek nemohou využít účastníci, u nichž není zřízení služby technicky 
realizovatelné k okamžiku podání žádosti o zřízení této služby. 

G. Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek je, aby požadavek na 
zřízení služby byl uplatněn řádně a včas u O2 ve lhůtě uvedené v bodě A. Pro uplatnění nároku na výhody 
je rozhodující datum dodání řádně vyplněného požadavku O2. 

H. Tuto Speciální nabídku nelze kombinovat s aktuálně nabízenými speciálními nabídkami O2 souvisejícími se 
službou O2 Internetové připojení. 

 

10. Balíček Internet + O2TV + poukaz na tablet Samsung 

 

A. Tato výhoda je určena pro prvních 4600 účastníků (fyzické osoby registrované dle RČ), kteří si v období 

od 12.3. do 19.4. 2015 na stejném přípojném vedení současně nově zřídí služby digitální televize O2TV a 
O2 Internetové připojení s tarifem Internet Optimal Plus nebo Internet Aktiv Plus, zaváží se nepřetržitě 
využívat obě služby se sjednaným tarifem a řádně a včas za tyto služby platit po dobu 12 měsíců, zakoupí si 
set-.top-box dle standardních podmínek a sjednají si elektronické vyúčtování se zasíláním vyúčtování na e-
mailovou adresu. 

B. Účastníkovi, který splní podmínky dle bodů A, H, I, J a K, bude nejdříve po uplynutí 14 dnů ode dne zřízení 
služeb dle bodu A odeslán doporučenou poštou na adresu umístění služeb poukaz s unikátním kódem 
v hodnotě 3.500,- Kč s DPH (2.892,56 Kč bez DPH) na nákup tabletu Samsung GALAXY Tab 3 7.0 Lite 3G 
nebo Samsung GALAXY Tab 4 10.1 LTE. Poukaz bude účastníkovi odeslán za podmínky, že v okamžiku 
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odeslání poukazu účastník řádně užívá služby dle bodu A a nemá podánu žádost o jejich zrušení či o 
odstoupení od smlouvy na tyto služby. 

C. Poukaz může účastník uplatnit do 31.7.2015 na tablety uvedené v bodě B, a to na značkových prodejnách 
O2 na základě předložení originálu poukazu  společně se dvěma identifikačními doklady, z nichž jeden musí 
být občanský průkaz a druhý může být jakýkoli jiný doklad vydaný státem a opatřený fotografií, případně 
rodný list. Podmínkou pro uplatnění poukazu je souhlas účastníka s archivací kopie občanského průkazu. 
Poukaz nemůže uplatnit účastník, který má podánu žádost o zrušení služeb, žádost o snížení tarifu nebo 
žádost o odstoupení od služeb. Poukaz může účastník uplatnit pouze osobně, není možné poukaz uplatnit 
na základě zastoupení jinou osobou. 

D. V případě, že účastník uplatní poukaz v souladu s bodem C a splní podmínku pro přiznání zvýhodněné ceny 
dle bodu E a G, zaplatí za tablet zvýhodněnou cenu, která je o 3.500,- Kč s DPH (2.892,56 Kč bez DPH) 
nižší než standardní cena za tablet. 

E. Nárok na zvýhodněnou cenu má účastník pouze v případě, že splní závazek nepřetržitě využívat obě služby 
s původně sjednaným nebo vyšším tarifem a řádně a včas za tyto služby platit po dobu 12 měsíců. 

F. V případě, že účastník, který uplatnil poukaz, poruší závazek nepřetržitě využívat obě služby s tarifem 
sjednaným při jejich zřízení a řádně a včas za tyto služby platit po dobu 12 měsíců, ztratí nárok na 
zvýhodněnou cenu zakoupeného tabletu a je povinen dodatečně uhradit O2 částku odpovídající cenovému 
zvýhodnění, které mu bylo při zakoupení tabletu poskytnuto na základě poukazu ve výši 3.500,- Kč s DPH 
(2.892,56  Kč bez DPH). Nárok na zvýhodněnou cenu neztratí účastník v případě zvýšení tarifu služeb. 

G. V případě, že se údaje v občanském průkazu účastníka nebudou shodovat s údaji, které účastník O2 sdělil 
při objednání služeb dle bodu A, ztrácí účastník nárok na výhodu. 

H. Nabídku dle těchto podmínek nemohou využít účastníci, u nichž není zřízení služby technicky realizovatelné 
k okamžiku podání žádosti o zřízení této služby.  

I. Pro uplatnění nároku na výhody je rozhodující datum uplatnění žádosti o zřízení služeb dle bodu A O2.  

J. Podmínkou poskytnutí výhody je, že účastník  služby dle bodu A nevyužíval po dobu alespoň 3 měsíců před 
uplatněním požadavku na jejich zřízení. 

K. Tuto výhodu nelze kombinovat s jinými výhodami a Speciálními nabídkami nabízenými ke službám dle bodu 
A s výjimkou Speciální nabídky - Regionální nabídka Internet Bundle s autoprolongací a Speciální nabídky - 
O2 Internet Bundle s autoprolongací. Při využití kombinace výhod, nelze čerpat bonus všech TV kanálů 
(vyjma kanálů pro dospělé a kanálů z balíčku Cinemax) na dobu 60 dnů. 

L. Na úhradu ceny tabletu nelze využít službu O2 Mobil.  

M. Při uplatnění poukazu nelze využít výhodu „Záruka nejnižší ceny“. 

N. Výhodu může účastník využít pouze jednou. 

O. Poukaz může uplatnit pouze účastník, v jehož prospěch byl vystaven. 

 

11. Speciální nabídka – Internet Optimal Plus za 439 Kč se závazkem na 12 měsíců 

 
A. Každý stávající účastník služby O2 Internetové připojení (fyzická osoba registrovaná dle RČ a firemní 

zákazník identifikovaný na základě IČ, který nemá s O2 uzavřenu Rámcovou dohodu o poskytování 
zvýhodněných obchodních podmínek při odběru služeb), který nevyužívá nabídku v podobě snížené ceny 
za službu O2 Internetové připojení, nemá sjednán závazek a poskytne O2 jeden kontakt na potenciálního 
zájemce o služby O2 a zaručí, že tento zájemce souhlasí s oslovením ze strany O2 na tento kontakt, může 

v období od 1. 7. do 31. 7. 2015 využít tuto Speciální nabídku přes bezplatnou O2 linku na čísle 800 02 02 
02 výměnou za bonus snížené ceny tarifu Internet Optimal Plus na 439 Kč s DPH (362,81 Kč bez DPH) za 
účtovací období. 

B. Podmínkou aktivace této Speciální nabídky je využívání tarifu Internet Optimal Plus se závazkem na 12 
měsíců s autoprolongací. 

C. Od 13. měsíce bude účastník za zvolený tarif služby O2 Internetové připojení platit standardní ceníkovou 
cenu. 

D. Při změně tarifu ztrácí Účastník nárok na zvýhodněnou cenu tarifu. 

E. Standardní cena tarifu Internet Optimal Plus je 499 Kč s DPH za zúčtovací období. 

F. Nabídku dle těchto podmínek nemohou využít účastníci, u nichž není zřízení služby technicky 
realizovatelné k okamžiku podání žádosti o zřízení této služby. 

G. Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek je, aby požadavek na 
zřízení služby byl uplatněn řádně a včas u O2 ve lhůtě uvedené v bodě A. Pro uplatnění nároku na výhody 
je rozhodující datum dodání řádně vyplněného požadavku O2. 

H. Tuto Speciální nabídku nelze kombinovat s aktuálně nabízenými speciálními nabídkami O2 souvisejícími 
se službou O2 Internetové připojení. 

 


