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Ceník O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní Internetové připojení

Hlavní pojmy
Síť O2 - veřejná mobilní telefonní síť společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (O2).
Vyúčtování služeb účastníkovi - zahrnuje cenu za uskutečněná spojení a měsíční paušál dle příslušného
tarifu. Je vystaveno dle tohoto Ceníku vždy v cenách bez DPH a na tuto cenu je následně uplatněna sazba
DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Tarif - vámi vybraný soubor služeb, obsahující sazbu za spojení a měsíční paušál.
Cena za spojení - cena za uskutečněné hovory a zprávy dle příslušných sazeb. U sazeb určených časovou
jednotkou je cena účtována dle stanovených minimálních časových intervalů. V rámci daného spojení je vždy
účtován každý započatý interval.
Měsíční paušál - pravidelně účtovaný poplatek příslušného tarifu.
V případě, že je tarif používán jen část měsíce (aktivace nebo změna tarifu v průběhu měsíce nebo odpojení
na prázdniny), bude účtována poměrná část měsíčního paušálu.
Vnitrostátní sazba uvedená v rámci jednotlivých tarifů - sazba za odchozí hovory z účastnického čísla ze
sítě O2 uskutečněné na jakékoliv číslo s předvolbou ČR (+420) kromě čísel se speciální sazbou.
Mezinárodní sazba - vnitrostátní sazba navýšená o mezinárodní příplatek. Uplatní se při volání z
účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420.
Speciální sazba - sazba za odchozí hovory, která je pro všechny tarify stejná. Neuplatňují se volné minuty.

Sazba za SMS uvedená v rámci jednotlivých tarifů - sazba za odchozí SMS do mobilních sítí operátorů v
rámci ČR, nevztahuje se na SMS směr Pevná síť, SMS na zahraniční čísla, Premium SMS a zaslané přes
aplikace SMSender.
Volné minuty / bezplatné hovory - bezplatné volání po stanovený počet minut nebo pro daný směr a dobu
volání, které se uplatňuje v průběhu daného zúčtovacího období na vnitrostátní sazbu účtovaných hovorů.
Neuplatňuje se na operátorské služby, službu NetCall *55, na provoz datových a faxových služeb a na volání
na čísla zpoplatněná speciální sazbou. Pokud není stanoveno jinak, volné minuty se počítají i na bezplatné
hovory a převádí se do následujícího zúčtovacího období.
V případě, že je tarif používán jen část zúčtovacího období, (aktivace, změna tarifu nebo jeho složení v
průběhu zúčtovacího období nebo odpojení na prázdniny), může být využita pouze poměrná část volných
minut.
Převáděné volné minuty se uplatňují před aktuálními volnými minutami stejného typu. Převáděné volné
minuty, které lze čerpat i na Videovolání, se v případě, že nebudou čerpány na Videovolání, uplatňují až po
vyčerpání volných minut příslušného zúčtovacího období.
Volné SMS - bezplatné SMS, které se uplatňují v průběhu daného zúčtovacího období na odchozí textové
zprávy do všech mobilních sítí v ČR. Pokud není výslovně stanoveno jinak, převádějí se volné SMS do
následujícího zúčtovacího období. V případě, že je tarif používán jen část zúčtovacího období (např. z
důvodu aktivace, změny tarifu v průběhu zúčtovacího období, odpojení na prázdniny atd.), může být využita
pouze poměrná část volných SMS. Odchozí textové zprávy do mobilní sítě v ČR nejsou zejména Premium
SMS, SMS do pevné sítě, SMS na e-mail, SMS odeslané uživatelům ICQ, nebo SMS zaslané přes aplikaci
SMSender.
Minimální plnění - zaváže-li se účastník při využití Speciální nabídky k Minimálnímu plnění (MP) v určité
výši, je povinen platit měsíčně paušální částku nejméně odpovídající zvolenému MP. Pokud účastník v
příslušném zúčtovacím období využije služeb (vyjma platebních transakcí) v celkové výši, která přesahuje
nebo je rovna zvolenému MP, poskytne O2 účastníkovi slevu v plné výši paušální částky MP. Jinak je
účastníkovi vystaveno vyúčtování, jehož celková částka odpovídá MP; částky platebních transakcí nejsou do
výše MP zahrnuty. V případě kombinace závazků k různým Minimálním plněním u stejného telefonního čísla
je sleva u každého Minimálního plnění počítána vždy samostatně.
Přesměrování hovoru - služba umožňuje přesměrovat příchozí hovory do Hlasové schránky nebo na jiné
účastnické číslo v ČR (předvolba +420). Volitelně lze nastavit buď přesměrování okamžité (příchozí spojení
je přesměrováno ihned, hovor není vůbec spojen na původně volané číslo), anebo podmíněné v různých
modifikacích (k přesměrování dochází až poté, co účastník původně volaného čísla hovor nepřijme anebo
při nedostupnosti volaného). Bližší informace o službě jsou uvedeny na stránce www.o2.cz.
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Roaming – služba umožňující využívání služeb O2 i v sítích zahraničních operátorů, s nimiž má společnost
sjednanou roamingovou dohodu. Roaming lze užívat kdekoli na území pokrytém signálem zahraničního
operátora.
Užívání služeb v sítích zahraničních operátorů je účtováno v závislosti na cenách těchto operátorů.
Zneužití výhod poskytovaných v rámci tarifu nebo marketingové akce - zneužitím se mimo jiné rozumí
(a) umělé nebo automatické generování hovorů nebo zpráv,
(b) užívání výhody primárně za účelem získání jakéhokoliv jiného finančního či jiného prospěchu účastníka,
popř. třetí strany, přesahujícího poskytnutou výhodu, a to na úkor O2,
(c) využívání výhody v rozsahu přesahujícím maximální předpokládatelné chování účastníka, za které se
považuje objem 10 000 minut volání nebo 10 000 SMS/MMS za zúčtovací období (počet jednotek se
poměrně krátí v případě kratšího účtování konkrétní výhody či ceny za konkrétní balíček než je zúčtovací
období).
O2 má v případě zneužití právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu O2 ZERO, ledaže účastník
poskytne O2 uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby. Zneužití je zakázané.
Do 4. 12. 2012 platí definice zneužití uvedená v Ceníku platném 31. 10. 2012. Definice zneužití uvedená v
Volání ze sítě O2 bez poplatků
112 ....................................................................................... Tísňová linka
150........................................................................................ Hasiči
155........................................................................................ Záchranná služba
156........................................................................................ Městská policie
158........................................................................................ Policie ČR
*11......................................……………………........................ O2 linka
*34........................................................................................ O2 Videovolání (Videohovor)
116111……………………………………………………………….. Linka bezpečí
čísla s předvolbou 800 …………………………………………... Bezplatné informační linky v ČR
Volání do speciálních vnitrostátních sítí
▪ Volání na čísla s následujícími předvolbami do uvedených sítí jsou účtována stejnou sazbou jako volání v
rámci sítě O2.
čísla s předvolbou 972.........................................................................................Síť Českých drah
čísla s předvolbou 973........................................................................................ Síť Ministerstva obrany
čísla s předvolbou 974.........................................................................................Síť Ministerstva vnitra
čísla s předvolbou 95….......................................................................................Ostatní neveřejné sítě
(V rámci předvolby 95 platí výjimka pro číslo 955 559 559, kde je volání zpoplatněno jako volání do pevných
sítí.)
▪ Volání na následují speciální čísla jsou účtována stejnou sazbou jako volání do pevných sítí:
91x xxx…………………...……..…………………………………………volání na 91x - IP telefonie
Volání na informační linky
Volání na čísla s následujícími předvolbami jsou účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě
čísla s předvolbou 81, 83, 843, 844, 845, 846
Volání na informační linky se sdílenými náklady
čísla s předvolbou 840, 841, 842, 847, 848, 849 Volání na informační linky s univerzálním přístupovým
číslem
Způsob platby
Bezhotovostně z běžného účtu nebo sporožirového účtu (inkaso s možností stanovení limitu, minimální
výše limitu je 500 Kč na účastnické číslo), bankovním převodem nebo složenkou. Platbu inkasem z
bankovního účtu (dále jen „platba inkasem“) je možno zavést nejméně na dobu 3 po sobě jdoucích
zúčtovacích období. Zavedení nebo zrušení platby inkasem musí účastník oznámit O2 nejpozději 7
pracovních dní před koncem zúčtovacího období, za něž má být platba poprvé nebo naposledy provedena.V
případě, že platba inkasem z bankovního účtu neproběhne z důvodu na straně účastníka nebo banky, má se
za to, že účastník bude hradit vyúčtování za poskytnuté služby jiným způsobem. O2 je v takovém případě
oprávněna účastníkovi zrušit službu platba inkasem z bankovního účtu.
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JEDNORÁZOVÉ AKTIVAČNÍ POPLATKY
Cena v Kč
Aktivační poplatek

s DPH
99,00

bez DPH
81,82

PŘEHLED DRUHŮ SPOJENÍ A ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ V ČR
Způsob účtování

Druh hovoru

Volné minuty / SMS

Odchozí hovory

Vnitrostátní sazba dle jednotlivých tarifů

Uplatní se

Odchozí Videovolání

Sazba dle jednotlivých tarifů

Uplatní se

Odchozí hovory na Modré linky (O2)
Vnitrostátní sazba *1
a Službu Memobox (960 xxx xxx)
Vnitrostátní sazba *1 + mezinárodní
Odchozí mezinárodní hovory
příplatek (přehled zemí v Příloze 1.)
mezinárodní sazba za Videovolání
Odchozí Mezinárodní Videovolání
(přehled zemí v Příloze 1.)
Odchozí hovory na Operátorské
Speciální sazba (viz Operátorské služby)
služby
Odchozí mezinárodní hovory - služba
Speciální sazba (viz Služba NetCall *55)
NetCall *55
Platí volající dle platného ceníku O2 nebo
Příchozí hovory
jiného operátora
Přesměrování hovoru (nelze na
Jako jednotlivé druhy odchozích hovorů
zahraniční čísla)
Přesměrování hovoru do Hlasové
Bezplatně
schránky
Speciální sazba (viz Datové a faxové
Datové a faxové spojení
tarify)
Příjem SMS/MMS (mimo SMS/MMS
Bezplatně
informačních služeb)
Komunikace s Hlasovou schránkou

Sazba „Hlasová schránka“

SMS o nové hlasové zprávě (Hlasová
Bezplatně
schránka)
Odeslání textové zprávy O2 GSM
Sazba dle jednotlivých tarifů
Banking

Uplatní se
Uplatní se na vnitrostátní
sazbu
Neuplatní se
Neuplatní se
Neuplatní se
Uplatní se
Neuplatní se
Neuplatní se
Neuplatní se
Uplatní se
Neuplatní se
Uplatní se

Odeslání SMS/MMS z O2 SIM karty

Sazba dle jednotlivých tarifů

Uplatní se

SMS z Internetu – placené

Sazba dle jednotlivých tarifů

Uplatní se

Zpráva zaslaná pomocí Personal
SMS

Sazba dle jednotlivých tarifů
+ 1,21 Kč s DPH (1,00 Kč bez DPH)

Uplatní se na tarifní sazbu

SMS zaslaná na číslo 9996209

Sazba dle jednotlivých tarifů

Uplatní se

SMS přijatá z čísla 9996209

Bezplatně

---

SMS zaslaná na čísla 9996240xxx

Bezplatně

---

Vyvolání hlavního *122*# menu

Bezplatně

Neuplatní se

Sazba „Hlasová schránka“

Uplatní se

Speciální sazba (viz Datové a faxové
tarify)

Neuplatní se

Jako jednotlivé druhy odchozích hovorů

Uplatní se

Jako jednotlivé druhy odchozích hovorů

Uplatní se

Bezplatně

Neuplatní se

Informace o nové zprávě s možností
výběru - zpětné volání na vlastní
mobilní telefon
WAP (602 900 927)
Mobile Internet (602 900 009)
Odeslání hlasové zprávy z Hlasové
schránky
Odeslání faxové zprávy z Faxové
schránky
Rozeslání zpráv do jiných schránek

* 1 Vnitrostátní sazbou se v tomto případě rozumí sazba na pevné sítě.
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TARIFY - aktuálně nabízené
O2 NEON
Tarif

O2 NEON S

O2 NEON SMS

O2 NEON M

O2 NEON L

300,00
247,93

300,00
247,93

460,00
380,17

670,00
553,72

Výhoda poskytovaná v
rámci tarifu

bezplatné
volání/Videovolání do O2
a na pevné sítě během
víkendů a státních
svátků

bezplatné posílání
SMS/MMS do O2 a na
pevné sítě během
víkendů a státních
svátků

bezplatné volání/
Videovolání, posílání
SMS/MMS do O2 a na
pevné sítě během
víkendů a státních
svátků

bezplatné volání/
Videovolání do O2 a na
pevné sítě každý všední
den do 6:59 a od 19:00,
během víkendů a
státních svátků

Volné jednotky

40 minut
do všech sítí

250 SMS
do všech sítí

80 minut
do všech sítí

120 minut
do všech sítí

Měsíční
paušál

s DPH
bez DPH

Volání a videovolání /
O2 mobil a pevná síť
Volání a videovolání /
Ostatní sítě
SMS
MMS
Hlasová schránka
Tarif
Měsíční
paušál

5,60

(4,63)

5,60

(4,63)

4,50

(3,72)

4,50

(3,72)

5,60

(4,63)

5,60

(4,63)

4,50

(3,72)

4,50

(3,72)

1,60
5,90
2,42

(1,32)
(4,88)
(2,00)

1,00
5,90
2,42

(0,83)
(4,88)
(2,00)

1,60
5,90
2,42

(1,32)
(4,88)
(2,00)

1,60
5,90
2,42

(1,32)
(4,88)
(2,00)

O2 NEON L+

O2 NEON XL

O2 NEON XXL

970,00
801,65

2000,00
1652,89

3900,00
3223,14

s DPH
bez DPH

bezplatné volání/ Videovolání do

Výhoda poskytovaná v O2 a na pevné sítě každý všední bezplatné volání/ Videovolání do bezplatné volání/ Videovolání do
den do 6:59 a od 19:00, během
O2 a na pevné sítě
všech mobilních i pevných sítí
rámci tarifu
víkendů a státních svátků

Volné jednotky
Volání a videovolání /
O2 mobil a pevná síť
Volání a videovolání /
Ostatní sítě
SMS
MMS
Hlasová schránka

300 minut
do všech sítí

600 minut
do všech sítí

neomezené volání

3,50

(2,89)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

3,50

(2,89)

3,00

(2,48)

0,00

(0,00)

1,60
5,90
2,42

(1,32)
(4,88)
(2,00)

1,60
5,90
2,42

(1,32)
(4,88)
(2,00)

1,60
5,90
2,42

(1,32)
(4,88)
(2,00)

▪Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS s DPH (bez DPH). Účtuje se každá započatá
minuta. V případě volání do hlasové schránky se účtuje první minuta celá a dále po sekundách.
▪ Volné jednotky v rámci tarifu se neuplatní na hovory, SMS nebo MMS poskytované v rámci výhody a
nepřevádějí se do dalšího zúčtovacího období. Volné SMS se uplatňují i na směr do pevné sítě.
▪ Od 1.11.2012 získá každý účastník, který si tarif nově sjedná nebo se mu na tarifu automaticky prodlouží
závazek nebo si na tarifu závazek o 24 měsíců prodlouží, automaticky ke svému tarifu 50% volných jednotek
navíc, a to za podmínky, že současně nevyužije Speciální nabídku na koupi zvýhodněného telefonu.
▪ Účastník, který si aktivuje tarif O2 NEON se závazkem na 24 měsíců, má možnost v průběhu prvních dvou
měsíců trvání závazku tarif zrušit bez vystavení smluvní pokuty a případně se vrátit zpět na předplacenou O2
kartu, pokud původně užíval předplacené služby O2. Tuto možnost nemůže využít účastník, který zakoupil v
rámci Speciální nabídky telefon za zvýhodněnou cenu.
▪ Společně s tarifem není možné využívat služby O2 Tandem, O2 Star, O2 Spolu, O2 Duet, Volej domů
zdarma, O2 Dlouhý víkend a Víkendová volání
▪ Tarify O2 NEON jsou poskytovány v režimu Speciální nabídky zvýhodněného tarifu podmíněné závazkem
řádně užívat služby O2 po dobu 24 měsíců. Vždy po uplynutí doby 24 měsíců se závazek automaticky
prodlužuje o stejnou dobu, účastník má však právo toto automatické prodloužení do budoucna kdykoli
odmítnout. V případě odmítnutí účastník ztrácí po uplynutí 24 měsíců nárok na výhodu poskytovanou v rámci
této Speciální nabídky a uplatní se na něj výhoda poskytovaná v rámci tarifu O2 NEON Basic odpovídajícího
jeho tarifu původnímu nebo naposledy užívanému. Účastník si může zvolit i jiné tarify v aktuální nabídce O2.
▪ Poruší-li účastník svůj závazek, má O2 dle čl. 13.7 VP právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši součtu
měsíčních paušálů za všechny započaté měsíce zbývající do konce závazku ze Speciální nabídky, nejméně
však ve výši 150 Kč za každý započatý měsíc. Zbývající doba závazku se počítá od podání žádosti o
předčasné ukončení Speciální nabídky či od podání žádosti o přerušení poskytování služeb. Bude-li účastník
v prodlení s úhradou vyúčtování déle než 65 dnů, začne zbývající doba závazku běžet uplynutím výpovědní
doby, v ostatních případech okamžikem porušení závazku.
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▪ Speciální nabídku zvýhodněného tarifu lze kombinovat se Speciální nabídkou zvýhodněného telefonu.
▪ Pokud účastník využil Speciální nabídku zvýhodněného telefonu do 17.6.2012, zavázal se řádně využívat
sjednané služby po dobu 36 měsíců. Poruší-li účastník závazek sjednaný do 17.6.2012, má O2 dle čl. 13.7
VP právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši součtu měsíčních paušálů za všechny započaté měsíce
zbývající do konce závazku ze Speciální nabídky, nejméně však ve výši 250 Kč za každý započatý měsíc.
Zbývající doba závazku se počítá od podání žádosti o předčasné ukončení Speciální nabídky či od podání
žádosti o přerušení poskytování služeb. Bude-li účastník v prodlení s úhradou vyúčtování déle než 65 dnů,
začne zbývající doba závazku běžet uplynutím výpovědní doby, v ostatních případech okamžikem porušení
závazku.
▪ Účastník, který využije Speciální nabídku zvýhodněného telefonu od 18.6.2012, se zavazuje řádně využívat
sjednané služby po dobu 24 měsíců. Poruší-li účastník závazek sjednaný od 18.6.2012, má O2 dle čl. 13.7
VP právo na zaplacení smluvní pokuty uvedené v ceníku Speciální nabídky.
▪ Tarify O2 NEON XL a XXL nelze užívat prostřednictvím SIM karty umístěné v GSM bráně.
V případě porušení tohoto ustanovení je O2 oprávněna naúčtovat spojení uskutečněná prostřednictvím GSM
brány dle sazeb odpovídajícího tarifu řady O2 NEON Basic.
Sleva O2 Internet/O2 TV
▪ Účastník (fyzická osoba) služby O2 Internetové připojení s tarifem Internet Optimal, Internet Aktiv, Internet
Optimal Extra, Internet Aktiv Extra,nebo služby Digitální televize O2 TV s tarifem O2 TV Flexi, O2 TV
Komfort, O2 TV Plus, O2 TV Extra, O2 TV Extra Plus má nárok na slevu ve výši 82,64 Kč bez DPH (100,- Kč
včetně DPH) z měsíčního paušálu v případě, že aktivně přiřadí své mobilní číslo k číslu své přípojky, na
které je mu poskytována služba O2 Internetové připojení nebo Digitální televize O2 TV. Na tuto slevu má
účastník nárok pouze v případě, že řádně a včas platí za službu O2 Internetové připojení nebo Digitální
televize O2 TV. V opačném případě ztrácí účastník na slevu nárok a O2 je oprávněna mu již poskytnuté
slevy doúčtovat. Na slevu nemá nárok účastník, který má službu O2 Internetové připojení nebo Digitální
televize O2 TV zřízenu na digitální lince.
O2 NEON BASIC
Tarif
Měsíční
paušál

O2 NEON BASIC
S

O2 NEON BASIC
SMS

O2 NEON BASIC
M

O2 NEON BASIC
L

300,00
247,93

300,00
247,93

460,00
380,17

670,00
553,72

s DPH
bez DPH

Výhoda poskytovaná v
rámci tarifu

bezplatné volání/
Videovolání na 1 číslo
O2 nebo pevné sítě
během víkendů a
státních svátků

Volné jednotky

40 minut
do všech sítí

Volání a videovolání /
O2 mobil a pevná síť
Volání a videovolání /
Ostatní sítě
SMS
MMS
Hlasová schránka
Tarif
Měsíční
paušál

s DPH
bez DPH

bezplatné volání/
bezplatné volání/
bezplatné posílání
Videovolání na 1 číslo
Videovolání, posílání
SMS/MMS na 1 číslo O2
O2 nebo pevné sítě
SMS/MMS na 1 číslo O2
nebo pevné sítě během
každý všední den do
nebo pevné sítě během
víkendů a státních
6:59 a od 19:00, během
víkendů a státních
svátků
víkendů a státních
svátků
svátků

250 SMS
do všech sítí

80 minut
do všech sítí

120 minut
do všech sítí

5,60

(4,63)

5,60

(4,63)

4,50

(3,72)

4,50

(3,72)

5,60

(4,63)

5,60

(4,63)

4,50

(3,72)

4,50

(3,72)

1,60
5,90
2,42

(1,32)
(4,88)
(2,00)

1,00
5,90
2,42

(0,83)
(4,88)
(2,00)

1,60
5,90
2,42

(1,32)
(4,88)
(2,00)

1,60
5,90
2,42

(1,32)
(4,88)
(2,00)

O2 NEON BASIC
L+

O2 NEON BASIC
XL

O2 NEON BASIC
XXL

970,00
801,65

2000,00
1652,89

3900,00
3223,14

bezplatné volání/ Videovolání na

Výhoda poskytovaná v 1 číslo O2 nebo pevné sítě každý bezplatné volání/ Videovolání na bezplatné volání/ Videovolání na
1 číslo ze všech mobilních nebo
všední den do 6:59 a od 19:00,
1 číslo O2 nebo pevné sítě
rámci tarifu
pevných sítí
během víkendů a státních svátků

Volné jednotky

300 minut
do všech sítí

600 minut
do všech sítí

1000 minut
do všech sítí

Volání a videovolání /
3,50
3,00
3,00
(2,89)
(2,48)
(2,48)
O2 mobil a pevná síť
Volání a videovolání /
3,50
3,00
3,00
(2,48)
(2,48)
(2,89)
Ostatní sítě
SMS
(1,32)
1,60
(1,32)
1,60
1,60
(1,32)
MMS
5,90
(4,88)
(4,88)
5,90
5,90
(4,88)
Hlasová schránka
(2,00)
2,42
(2,00)
2,42
(2,00)
2,42
▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS s DPH (bez DPH). Účtuje se každá započatá
minuta. V případě volání do hlasové schránky se účtuje první minuta celá a dále po sekundách.
▪ Volné jednotky v rámci tarifu se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období a neuplatní se na hovory, SMS
nebo MMS poskytované v rámci výhody.
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▪ Volné SMS se uplatňují i na směr do pevné sítě.
▪ Tarif není poskytován v režimu Speciální nabídky zvýhodněného tarifu. K tarifu lze využít Speciální nabídku
zvýhodněného telefonu, přičemž v takovém případě se účastník zavazuje řádně využívat sjednané služby po
dobu 24 měsíců. Společně s tarifem není možné využívat služby O2 Tandem, O2 Star, O2 Spolu, O2 Duet,
Volej domů zdarma, O2 Dlouhý víkend a Víkendová volání.
▪ Vybrané číslo, pro které se má uplatňovat tarifní výhoda lze měnit zasláním SMS ve tvaru NEON X na číslo
999235, kde X je zvolené číslo. První změna v zúčtovacím období je bezplatná, každá další je zpoplatněna
částkou 99,00 Kč s DPH (81,82 Kč bez DPH).
Státní příspěvek a O2 sleva pro zdravotně postižené
Zákazníci se zdravotním postižením mají nárok na státní příspěvek ve výši 200,00 Kč s DPH a na O2 Slevu
ve výši 88,00 Kč s DPH (72,73 Kč bez DPH) za měsíc, resp. zúčtovací období. Státní příspěvek a O2 Sleva
se poskytují ode dne následujícího po akceptaci požadavku. Státní příspěvek a O2 Sleva se poskytují k
těmto vybraným mobilním tarifům O2: O2 Silver, O2 Gold, O2 Platinum, O2 Diamant, O2 Silver Max, O2
Gold Max, O2 Platinum Max, O2 Diamant Max, O2 Simple 240, O2 Simple 600, O2 Simple 980, O2 Simple
1350, O2 Simple 1980, O2 NEON S, O2 NEON SMS, O2 NEON M, O2 NEON L, O2 NEON L+, O2 NEON
XL, O2 NEON XXL, O2 NEON Basic S, O2 NEON Basic SMS, O2 NEON Basic M, O2 NEON Basic L, O2
NEON Basic L+, O2 NEON Basic XL, O2 NEON Basic XXL..
Pravidla pro přiznání státního příspěvku a O2 Slevy stanoví Provozní podmínky pro poskytování O2 Mobilní
hlasové služby.
Sleva pro seniory
▪ Účastníci, kteří dovršili 60 let věku, mají možnost si aktivovat tarif O2 NEON S se závazkem na 24 měsíců
s tím, že budou mít nárok na slevu z měsíčního paušálu. Na tyto zákazníky se jinak uplatní všechny
standardní podmínky a výhody uvedeného tarifu, jejich měsíční paušál však bude činit pouze 195,- Kč včetně
DPH. Účastník může tuto výhodu využít pouze pro jednu SIM kartu.
▪ Nárok na slevu zanikne již před uplynutím doby závazku v případech, kdy zákazník požádá o změnu tarifu
nebo kdy jeho číslo přejde nebo bude převedeno na osobu, která nedovršila 60 let věku.
▪ Nabídku nelze kombinovat společně s dalšími cenovými zvýhodněními.
O2 [:kůl:]
Tarif
O2
[:kůl:]

s DPH
bez DPH

Měsíční
paušal

Volné
minuty

250,00
206,61

60

Volání /mobilní a SMS na
Hlasová
SMS MMS Videovolání
pevná síť
O2 mobil
schránka
4,60
3,80

0,00
0,00

1,60
1,32

5,90
4,88

4,60
3,80

2,42
2,00

▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS. Účtuje se každá započatá minuta.
▪ Nevyčerpané volné minuty se převádějí do následujícího zúčtovacího období.
▪ Tarif mohou získat všichni účastníci (fyzické osoby registrované dle RČ) ve věku od 6 do 26 let, pokud
využijí Speciální nabídku zvýhodněného tarifu podmíněnou závazkem řádně užívat služby O2 po dobu 24
měsíců. Poruší-li účastník svůj závazek, má O2 dle čl. 13.7 VP právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši
součtu měsíčních paušálů za všechny započaté měsíce zbývající do konce závazku ze Speciální nabídky,
nejméně však ve výši 150 Kč za každý započatý měsíc. Zbývající doba závazku se počítá podle důvodu,
který nastal. Tedy od podání žádosti o předčasné ukončení Speciální nabídky či od podání žádosti o
přerušení poskytování služeb. Bude-li účastník v prodlení s úhradou vyúčtování déle než 65 dnů, začne
zbývající doba závazku bežet uplynutím výpovědní doby, v ostatních případech okamžikem porušení
závazku. Po řádném splnění závazku může účastník užívat tarif i po uplynutí sjednané doby, a to až do
dovršení věku 26 let.
▪ Účastník, který si aktivuje tarif O2 [:kůl:] se závazkem na 24 měsíců, má možnost v průběhu prvních dvou
měsíců trvání závazku tarif zrušit bez vystavení smluvní pokuty a případně se vrátit zpět na předplacenou O2
kartu, pokud původně užíval předplacené služby O2. Tuto možnost nemůže využít účastník, který zakoupil
dotovaný mobilní telefon v rámci Speciální nabídky.
▪ V případě dovršení 26 let účastníka je po uplynutí závazku tarif změněn na O2 SMS.
▪ Pokud účastník dovrší věk 26 let před uplynutím doby závazku v délce 24 měsíců od aktivace tarifu, ke
změně na tarif O2 SMS dojde až ke dni uplynutí doby účastníkova závazku. K automatické změně na tarif O2
SMS dojde dále i v případě ukončení Speciální nabídky.
▪ Každý účastník vyhovující podmínkám si může aktivovat tento tarif pouze na jedné SIM kartě a nesmí mít
na své rodné číslo aktivovaný tarif Pohoda nebo Pohoda Simple. Přejít z tarifu Pohoda nebo Pohoda Simple
účastník může až po uplynutí doby závazku uzavřeného v rámci svého dřívějšího tarifu, v případě 24
měsíčního závazku však případně již během období posledních šesti měsíců svého závazku.
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O2 Pohoda
Tarif

Měsíční
paušal

Volné
minuty

Volné
SMS

Volání /mobilní a
pevná síť

SMS

MMS

Hlasová
schránka

180,00
148,76

40

100

4,60
3,80

1,60
1,32

5,90
4,88

2,42
2,00

s DPH

Pohoda

bez DPH

▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS. Účtuje se první minuta celá a dále po
sekundách.
▪ Nevyčerpané volné minuty se převádějí do následujícího zúčtovacího období.
▪ Součástí ceny tarifu je doplňková služba NEJBLIŽŠÍ pro jedno telefonní číslo, která umožňuje bezplatné
volání na 1 číslo O2 nebo pevné sítě.
▪ Tarif mohou získat všichni účastníci (fyzické osoby registrované dle RČ) ve věku od 6 do 26 let, pokud
využijí Speciální nabídku zvýhodněného tarifu podmíněnou závazkem řádně užívat služby O2 po dobu 24
měsíců. Poruší-li účastník svůj závazek, má Telefónica dle čl. 13.7 VP právo na zaplacení smluvní pokuty ve
výši součtu měsíčních paušálů bez DPH za všechny započaté měsíce zbývající do konce závazku ze
Speciální nabídky. Zbývající doba závazku se počítá podle důvodu, který nastal. Tedy od podání žádosti o
předčasné ukončení Speciální nabídky či od podání žádosti o přerušení poskytování služeb. Bude-li účastník
v prodlení s úhradou vyúčtování déle než 65 dnů, začne zbývající doba závazku běžet uplynutím výpovědní
doby, v ostatních případech okamžikem porušení závazku. Po řádném splnění závazku může účastník užívat
tarif i po uplynutí sjednané doby, a to až do dovršení věku 26 let.
▪ Speciální nabídku zvýhodněného tarifu lze kombinovat se Speciální nabídkou dotovaného telefonu. Porušíli účastník svůj závazek, má O2 dle čl. 13.7 VP právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši dle Speciální
nabídky dotovaného telefonu.
▪ Účastník, který si aktivuje tarif O2 Pohoda se závazkem na 24 měsíců, má možnost v průběhu prvních
dvou měsíců trvání závazku tarif zrušit bez vystavení smluvní pokuty a případně se vrátit zpět na
předplacenou O2 kartu, pokud původně užíval předplacené služby O2. Tuto možnost nemůže využít
účastník, který zakoupil dotovaný mobilní telefon v rámci Speciální nabídky.
▪ Každý účastník vyhovující podmínkám si může aktivovat tento tarif pouze na jedné SIM kartě a nesmí mít
na své rodné číslo aktivovaný tarif O2 [:kůl:] nebo Pohoda Simple.
Změna na tarif O2 Pohoda z tarifu O2 [kůl] nebo Pohoda Simple je možná nejdříve šest měsíců před
uplynutím doby trvání Speciální nabídky nebo po ukončení Speciální nabídky.
O2 Podnikání
Tarif
Měsíční
paušál

s DPH
bez DPH

O2 Podnikání
M

O2 Podnikání
L

O2 Podnikání
XL

O2 Podnikání
XXL

756,25
625,00

1210,00
1000,00

1815,00
1500,00

2924,00
2416,67

bezplatné volání/
bezplatné volání/
bezplatné volání/
bezplatné volání/
Výhoda poskytovaná v Videovolání do O2 a na
pevné sítě v ČR v
Videovolání do O2 a na Videovolání do O2 a na Videovolání do všech sítí
rámci tarifu
pracovní dny v době od
pevné sítě v ČR
pevné sítě v ČR
v ČR
9:00 do 17:00

Volné jednotky

150 minut
do všech sítí

300 minut
do všech sítí

600 minut
do všech sítí

neomezené volání
Volání a videovolání /
2,93
4,54
3,53
0,00
(2,92)
(2,42)
(0,00)
(3,75)
O2 mobil a pevná síť
Volání a videovolání /
4,54
3,53
2,93
0,00
(3,75)
(2,42)
(2,92)
(0,00)
Ostatní sítě
SMS
(1,25)
(1,25)
(1,25)
1,51
1,51
(1,25)
1,51
1,51
MMS
5,95
5,95
(4,92)
5,95
(4,92)
(4,92)
5,95
(4,92)
Hlasová schránka
(2,00)
2,42
(2,00)
2,42
2,42
(2,00)
2,42
(2,00)
▪ Tarify jsou určeny pouze pro firemní zákazníky.
▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS s DPH (bez DPH). Účtuje se každá započatá
minuta. V případě volání do hlasové schránky se účtuje první minuta celá a dále po sekundách.
▪ Volné jednotky v rámci tarifu se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období a neuplatní se na hovory
poskytované v rámci výhody.
▪ Od 1.11.2012 získá každý účastník, který si tarif nově sjedná nebo se mu na tarifu automaticky prodlouží
závazek nebo si na tarifu závazek o 24 měsíců prodlouží, automaticky ke svému tarifu 50% volných jednotek
navíc, a to za podmínky, že současně nevyužije Speciální nabídku na koupi zvýhodněného telefonu.
▪ Společně s tarifem není možné využívat služby O2 Tandem, O2 Star, O2 Spolu, O2 Duet, Jdu taky, Volej
domů zdarma, O2 Team, O2 Dlouhý víkend a Víkendová volání.
▪ Tarify O2 Podnikání jsou poskytovány v režimu tarifní Speciální nabídky podmíněné závazkem řádně užívat
sjednané služby O2 po dobu 24 měsíců.Vždy po uplynutí doby 24 měsíců se závazek automaticky prodlužuje
o stejnou dobu, účastník má však právo toto automatické prodloužení do budoucna kdykoli odmítnout. V
případě odmítnutí účastník ztrácí nárok na výhodu poskytovanou v rámci této Speciální nabídky a uplatní se
na něj výhoda poskytovaná v rámci tarifu O2 Podnikání Basic odpovídající jeho tarifu původnímu nebo
naposledy užívanému. Účastník si může zvolit i jiné tarify v aktuální nabídce O2.
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▪ Účastník, který si aktivuje tarif O2 Podnikání se závazkem na 24 měsíců, má možnost v průběhu prvních
dvou měsíců trvání závazku tarif zrušit bez vystavení smluvní pokuty a případně se vrátit zpět na
předplacenou O2 kartu, pokud původně užíval předplacené služby O2. Tuto možnost nemůže využít
účastník, který zakoupil dotovaný mobilní telefon v rámci Speciální nabídky.
▪ Poruší-li účastník svůj závazek, má O2 dle čl. 13.7 VP právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši součtu
měsíčních paušálů za všechny započaté měsíce zbývající do konce závazku ze Speciální nabídky, nejméně
však ve výši 150 Kč za každý započatý měsíc. Zbývající doba závazku se počítá podle důvodu, který nastal.
Tedy od podání žádosti o předčasné ukončení Speciální nabídky či od podání žádosti o přerušení
poskytování služeb. Bude-li účastník v prodlení s úhradou vyúčtování déle než 65 dnů, začne zbývající doba
závazku běžet uplynutím výpovědní doby, v ostatních případech okamžikem porušení závazku.
▪ Speciální nabídku zvýhodněného tarifu lze kombinovat se Speciální nabídkou zvýhodněného telefonu.
▪ Pokud účastník využil Speciální nabídku zvýhodněného telefonu do 17.6.2012, zavázal se řádně využívat
sjednané služby po dobu 36 měsíců. Poruší-li účastník závazek sjednaný do 17.6.2012, má O2 dle čl. 13.7
VP právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši součtu měsíčních paušálů za všechny započaté měsíce
zbývající do konce závazku ze Speciální nabídky, nejméně však ve výši 250 Kč za každý započatý měsíc.
Zbývající doba závazku se počítá od podání žádosti o předčasné ukončení Speciální nabídky či od podání
žádosti o přerušení poskytování služeb. Bude-li účastník v prodlení s úhradou vyúčtování déle než 65 dnů,
začne zbývající doba závazku běžet uplynutím výpovědní doby, v ostatních případech okamžikem porušení
závazku.
▪ Účastník, který využije Speciální nabídku zvýhodněného telefonu od 18.6.2012, se zavazuje řádně využívat
sjednané služby po dobu 24 měsíců. Poruší-li účastník závazek sjednaný od 18.6.2012, má O2 dle čl. 13.7
VP právo na zaplacení smluvní pokuty uvedené v ceníku Speciální nabídky.
Sleva O2 Internet/O2 TV
▪ Účastník (fyzická osoba registrovaná dle IČ) služby O2 Internetové připojení s tarifem Internet Optimal,
Internet Aktiv, Internet Optimal Extra, Internet Aktiv Extra, nebo služby Digitální televize O2 TV s tarifem O2
TV Flexi, O2 TV Komfort, O2 TV Plus, O2 TV Extra, O2 TV Extra Plus má nárok na slevu ve výši 82,64 Kč
bez DPH (100,- Kč včetně DPH) z měsíčního paušálu v případě, že aktivně přiřadí své mobilní číslo k číslu
své přípojky, na které je mu poskytována služba O2 Internetové připojení nebo Digitální televize O2 TV. Na
tuto slevu má účastník nárok pouze v případě, že řádně a včas platí za službu O2 Internetové připojení nebo
Digitální televize O2 TV. V opačném případě ztrácí účastník na slevu nárok a O2 je oprávněna mu již
poskytnuté slevy doúčtovat. Na slevu nemá nárok účastník, který má službu O2 Internetové připojení nebo
Digitální televize O2 TV zřízenu na Digitální lince ISDN.
▪ Tarify O2 Podnikání M, L, XL a XXL nelze užívat prostřednictvím SIM karty umístěné v GSM bráně.
V případě porušení tohoto ustanovení je O2 oprávněna naúčtovat spojení uskutečněná prostřednictvím GSM
brány dle sazeb odpovídajícího tarifu řady O2 Podnikání Basic.
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O2 Podnikání Basic
O2 Podnikání
Basic L

O2 Podnikání
Basic M

Tarif

O2 Podnikání
Basic XL

O2 Podnikání
Basic XXL

s DPH
756,25
1210,00
1815,00
2924,00
Měsíční
bez DPH
1500,00
625,00
1000,00
2416,67
paušál
Výhoda poskytovaná v
bezplatné volání/
bezplatné volání/
bezplatné volání/
bezplatné volání/
rámci tarifu v pracovní
Videovolání na 1 číslo
Videovolání na 1 číslo
Videovolání na 1 číslo Videovolání na 1 číslo ze
dny v době od 9:00 do O2 nebo pevné sítě v ČR O2 nebo pevné sítě v ČR O2 nebo pevné sítě v ČR
všech sítí v ČR
17:00
600 minut
300 minut
900 minut
150 minut
Volné jednotky
do všech sítí
do všech sítí
do všech sítí
do všech sítí
Volání a videovolání /
4,54
3,53
2,93
1,91
(2,42)
(3,75)
(2,92)
(1,58)
O2 mobil a pevná síť
Volání a videovolání /
4,54
3,53
2,93
1,91
(1,58)
(3,75)
(2,92)
(2,42)
Ostatní sítě
SMS
(1,25)
(1,25)
1,51
1,51
(1,25)
1,51
(1,25)
1,51
MMS
5,95
(4,92)
5,95
5,95
(4,92)
(4,92)
5,95
(4,92)
Hlasová schránka
(2,00)
2,42
2,42
(2,00)
(2,00)
2,42
(2,00)
2,42

▪ Tarify jsou určeny pouze pro firemní zákazníky.
▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS s DPH (bez DPH). Účtuje se každá započatá
minuta. V případě volání do hlasové schránky se účtuje první minuta celá a dále po sekundách.
▪ Volné jednotky v rámci tarifu se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období a neuplatní se na hovory
poskytované v rámci výhody.
▪ Společně s tarifem není možné využívat služby O2 Tandem, O2 Star, O2 Spolu, O2 Duet, Jdu taky, Volej
domů zdarma, O2 Nejbližší, O2 Team, O2 Dlouhý víkend a Víkendová volání.
▪ K tarifu lze využít Speciální nabídku zvýhodněného telefonu, přičemž v takovém případě se účastník
zavazuje řádně využívat sjednané služby po dobu 24 měsíců.
▪ Vybrané číslo, pro které se má uplatňovat tarifní výhoda, lze měnit zasláním SMS ve tvaru PODN X na
číslo 999111, kde X je zvolené číslo. První změna v zúčtovacím období je bezplatná, každá další je
zpoplatněna částkou 95,80 Kč s DPH (79,17 Kč bez DPH).
O2 TANDEM
Tarif
Měsíční paušál

*1
*2

Volné minuty do sítě O2 *2
do sítě O2
Špička
volání v Tandemu *3
(po-pá)
na ostatní
8:00 - 20:00
do sítě O2
Mimo špičku
(po-pá) 20:00-8:00 volání v Tandemu *3
na ostatní
víkendy/svátky
mobilní a pevné sítě
v Tandemu
mobilní a pevné sítě
Vždy
MMS
v Tandemu
Videovolání
Hlasová schránka
Sleva pro mateřskou kartu uvnitř skupiny
Tandem z ceny na volání do sítě O2
SMS

O2
Tandem A

O2
Tandem B

O2
Tandem C

0,00
22,99
(19,00)
10 minut
6,05
(5,00)
4,53
(3,75)
7,26
(6,00)

0,00
22,99
(19,00)
10 minut
6,05
(5,00)
(3,25)
3,94
7,26
(6,00)

0,00
(19,00)
22,99
10 minut
6,05
(5,00)
3,03
(2,50)
(6,00)
7,26

3,63
2,73
6,05

(3,00)
(2,25)
(5,00)

3,63
2,36
6,05

(3,00)
(1,95)
(5,00)

3,63
1,82
6,05

(3,00)
(1,50)
(5,00)

2,42
1,82
9,44
7,08
5,95
3,03

(2,00)
(1,50)
(7,80)
(5,85)
(4,92)
(2,50)

2,42
1,58
9,44
6,13
5,95
3,03

(2,00)
(1,30)
(7,80)
(5,07)
(4,92)
(2,50)

2,42
1,21
9,44
4,72
5,95
3,03

(2,00)
(1,00)
(7,80)
(3,90)
(4,92)
(2,50)

25%

35%

50%

Počet možných
SIM karet Tandem

Tandem Tarify

2

Tandem A

O2 Bronz, O2 SMS, O2 Individual, O2 Simple 240, Business 30 (včetně
jejich MAX verzí)

Tandem B

O2 Silver, O2 Gold, O2 Optimum, O2 Simple 600, Business 120,
Business 150, Business 300, Business 360 (včetně jejich MAX verzí)

Tandem C

O2 Platinum, O2 Diamant, O2 Simple 980, O2 Simple 1350, O2 Simple
1980, Business 600, Business 1200, Business Nonstop, Business
Unlimited (včetně jejich MAX verzí)

3

O2 Tarify

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
Platnost od:
1.1.2013

IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322

Strana 10/65

Ceník O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní Internetové připojení

▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS/kB s DPH (bez DPH).
Účtuje se první minuta celá, dále po sekundách.
▪ Na telefonní číslo s tarifem O2 Tandem A, O2 Tandem B, O2 Tandem C se nevztahují bezplatné volné
minuty a SMS zprávy.
▪ Ke službě O2 Tandem lze aktivovat bezplatnou funkci Tandem Limit, která umožňuje nastavit z mateřské
SIM karty pro dceřinou SIM kartu orientační limit pro počet minut odchozích hovorů a odeslaných SMS zpráv
ze sítě O2. Po překročení limitu dojde k blokování odchozího volání a odesílání SMS zpráv. Limit se
nevztahuje na další služby jako WAP, Infotext, MMS, Hry, Loga, Ikony, Melodie ani na platební transakce
(prostřednictvím Premium SMS, audiotex aj.). Kontrola dosažení limitu probíhá v pravidelných intervalech,
mezi dvěma termíny kontroly proto může dojít k překročení limitu.
*1 Tuto nabídku již nelze aktivovat.
*2 V rámci měsíčního poplatku účastník získává 10 volných minut do sítě O2 mobil. Poplatek se vztahuje na
nově aktivované nebo reaktivované Tandem karty, při jakékoliv změně tarifu v rámci Tandemu i při změně
tarifu mateřské SIM karty.
*3 Všechny druhy volání včetně odesílání SMS a MMS ze SIM karty Tandem na mateřskou SIM kartu nebo
volání mezi dvěma SIM kartami Tandem stejného účastníka. Na volání z mateřské SIM karty na SIM karty
Tandem v rámci stejného účastníka je uplatněna procentuální sleva odpovídající typu volané SIM Tandem.
O2 ZERO
Tarif
O2
ZERO

s DPH
bez DPH

Měsíční
paušál

Volání do všech
sítí

SMS

MMS

Videovolání

Hlasová
schránka

0,00
0,00

6,50
5,37

2,00
1,65

5,90
4,88

6,50
5,37

2,42
2,00

▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS. Účtuje se každá započatá minuta. V případě
volání do hlasové schránky se účtuje první minuta celá a dále po sekundách.
▪ Pokud účastník s tarifem nově využije Speciální nabídku nákupu dotovaného mobilního telefonu, zavazuje
se k řádnému využívání O2 Mobilní hlasové služby a placení měsíční paušální částky nejméně odpovídající
zvolenému minimálnímu plnění na dobu 24 měsíců.
▪ Při aktivaci tarifu je O2 oprávněna požadovat jednorázovou záruku 200,- Kč. O2 je oprávněna záruku použít
na úhradu ceny za poskytnuté služby. Pokud účastník řádně a včas uhradí vyúčtování za poskytnuté služby
ve třech po sobě jdoucích úplných zúčtovacích obdobích, která následují po zaplacení záruky, a záruka
nebude v těchto třech po sobě jdoucích zúčtovacích obdobích spotřebována na úhradu ceny za poskytnuté
služby, záruka bude účastníkovi vrácena.
▪ Na jedno RČ nebo IČ je možné aktivovat maximálně 3 SIM s tarifem O2 ZERO.
▪ K tarifu lze zřídit některý z roamingových tarifů Volání bez hranic, O2 Eurotarif nebo O2 Smart Roaming a
doplňkové služby Internet v mobilu+ a O2 Info Limit.
▪ Pokud bude mít účastník po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců na SIM kartě s tarifem O2 ZERO nulovou
útratu, je O2 oprávněna poskytování O2 Mobilní hlasové služby ukončit.
O2 Info Limit
▪ Účastník si může zasláním SMS zdarma ve tvaru ZERO XXX na číslo 999111 (kde XXX je částka účtovaná
za služby v rozmezí 300,- Kč až 9 999,- Kč, kterou si účastník přeje ohlídat) aktivovat doplňkovou službu O2
Info Limit a O2 pak účastníkovi bude zdarma odesílat SMS v okamžiku, kdy v daném zúčtovacím období
dovrší 80 % a 100 % nastaveného limitu útraty za službu. V okamžiku odeslání informační SMS o dosažení
příslušné úrovně limitu nemusí být do aktuální útraty započítány všechny v daném zúčtovacím období již
poskytnuté placené služby. Roamingová spojení jsou do aktuální útraty započítána se zpožděním minimálně
48 hodin a paušální měsíční platby se do aktuální útraty nezapočítávají vůbec. Výši limitu lze v průběhu
zúčtovacího období zdarma měnit. Aktuální útrata se počítá od okamžiku aktivace doplňkové služby O2 Info
Limit. Pokud je O2 Info Limit aktivován v průběhu zúčtovacího období, cena za služby, které byly poskytnuty
v daném zúčtovacím období před aktivací služby O2 Info Limit, se do výše aktuální útraty nezapočítává.
▪ Službu O2 Info Limit je možné deaktivovat zasláním SMS zdarma ve tvaru ZERO D na číslo 999111. Dotaz
na výši nastaveného limitu útraty lze uskutečnit prostřednictvím SMS zdarma ve tvaru ZERO S odeslané na
číslo 999111.
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VOLITELNÉ SLUŽBY A POPLATKY K TARIFŮM
služby
Aktivace PIN manažer
Aktivace Personal SMS
Aktivace O2 Roamingu a Easy Roamingu *8a
Aktivace mezinárodních hovorů včetně NetCall*55 - *8b
Aktivační poplatek B identity na SIM kartě Kombi *11
Blokování hovorů v ČR – aktivace *1
Blokování hovorů při O2 Roamingu a Easy Roamingu – aktivace *1
Číslo na přání *18
Dočasné odpojení SIM karty na prázdniny *5 / *6 / *13
Deaktivace Automatického přesměrování u SIM karty Kombi *10
Hlasová schránka pro mobil - aktivace (Holiday, Expres, Expres Plus, Expres
Fax)
Hlasová schránka pro mobil - Expres – měsíční paušál
Hlasová schránka pro mobil - Expres Plus - měsíční paušál
Hlasová schránka pro mobil - Expres Plus - vybírání zpráv
Hlasová schránka pro mobil - Expres Fax - měsíční paušál
Hlasová schránka pro mobil - Expres Fax - vybírání zpráv
Identifikace zlomyslných volání (cena za 1 - 5 čísel)
Konferenční hovor – aktivace, měsíční paušál
Mobil+ *9
Nezobrazení čísla volanému *4 - aktivace, měsíční paušál
Neuvedení v telefonním seznamu
O2 Spojovatelka *14
O2 Na příjmu *19
Odeslání upomínky pro včasné nezaplacení vyúčtování
Úhrada vyúčtování na O2 prodejně – za každou jednotlivou fakturu
Převzetí čísla dle čl. 9.9.3. VP (převod účastnictví) *7
Přenesení čísla
Poplatek za opis vyúčtování
Předplacený kredit při převodu telefonního čísla na O2 kartu *15
Přesměrování hovoru – aktivace, měsíční paušál
Přidržení hovoru – aktivace, měsíční paušál
Rozdělení /sloučení účtu *5 / *6
Reaktivace po úhradě dlužných vyúčtování *6
Reaktivace odchozích hovorů
Reaktivace Duo SIM SMART po krádeži *12
Reaktivace po krádeži *12
SIM karta Kombi – základní měsíční paušál (účtován A identitě)
Signalizace příchozího hovoru – aktivace, měsíční paušál
Služba Duo SIM SMART – měsíční paušál
Uvedení v telefonním seznamu
Výměna SIM karty za MicroSIM kartu
Výměna SIM karty za SIM kartu
VYÚČTOVÁNÍ:
Samostatné elektronické vyúčtování *20
Tištěné vyúčtování jako doplněk k elektronickému vyúčtování v DEMO verzi*21
Tištěné vyúčtování jako doplněk k elektronickému vyúčtování
Samostatné tištěné vyúčtování pro vybrané skupiny účastníků *23
Pravidelný elektronický podrobný účet (výpis hovorů)
Jednorázový tištěný podrobný účet (výpis hovorů) *3
Pravidelný tištěný podrobný účet (výpis hovorů) - měsíční paušál *4
Doporučený účet – měsíční paušál za zasílání tištěného vyúčtování
doporučenou poštou
Zálohování kontaktů zařízením UME-36Pro *22
O2 Záloha *24
Zobrazení čísla volajícího – aktivace, měsíční paušál
Zlaté číslo *17
Změna tarifu - první změna za zúčtovací období
Změna tarifu - druhá a další změna za zúčtovací období
Změna čísla

s DPH

bez DPH

60,50
60,50
0,00
0,00
1,15
0,00
0,00
1210,00
121,00
30,25

50,00
50,00
0,00
0,00
0,95
0,00
0,00
1000,00
100,00
25,00

0,00

0,00

0,00
33,88
0,00
114,95
0,00
252,08
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181,50
79,00
99,00
0,00
36,30
300,00
0,00
0,00
0,00
598,95
60,50
99,00
99,00
95,59
0,00
114,95
0,00
0,00
99,00

0,00
28,00
0,00
95,00
0,00
208,33
0,00
0,83
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
65,29
81,82
0,00
30,00
247,93
0,00
0,00
0,00
495,00
50,00
81,82
81,82
79,00
0,00
95,00
0,00
0,00
81,82

0,00
10,00
0,00
0,00
114,95
95,00

0,00
8,27
0,00
0,00
95,00
78,51

20,57

17,00

99,00
0,00
0,00
6050,00
0,00
99,00
598,95

81,82
0,00
0,00
5000,00
0,00
81,82
495,00
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*1 pro tarify Neon L, NEON L+, NEON XL, NEON XXL, O2 Gold, O2 Gold MAX, O2 Platinum, O2 Platinum
MAX, O2 Diamant, O2 Diamant MAX, SMS Data platí cena 0,00 Kč s DPH.
*2 Služba platí pouze pro volání z mobilního telefonu (nelze použít pro odesílání SMS a zpětné volání z
Hlasové schránky). Při aktivované službě Nezobrazení čísla volanému jsou na WAP portálu nepřístupné:
Moje Logo, Moje melodie, Moje obrázková SMS, Můj Chat, IQ mapa, Splátkový prodej Cetelem, Hitparáda
(možnost hlasovat).
*3 Jednorázový podrobný účet (výpis hovorů) je poskytován zpětně maximálně za dvě zúčtovací období.
*4 V případě zrušení služby bude změna provedena až v násl. zúčtov. období.
*5 Volné minuty a SMS se v případě rozdělení / sloučení účtu nepřevádějí.
*6 Možné pouze po úhradě všech dlužných vyúčtování.
*7 Uzavřel-li původní účastník s O2 Smlouvu se závazkem užívat služby minimálně po určitou dobu
(Speciální nabídka O2), může nový účastník převzít číslo pouze tehdy, uzavře-li zároveň s O2 Smlouvu,
týkající se přebíraného čísla, se stejným závazkem, zkráceným o dobu, po kterou služby užíval původní
účastník, zaokrouhlenou na celé měsíce nahoru. V případě porušení závazku se pro výpočet smluvní pokuty
(rozdílové částky) použije ceník služeb, účinný v době podání původní Žádosti, resp. v době využití Speciální
nabídky O2.
Zákazníkům registrovaným na základě IČ se cena za převzetí čísla neúčtuje.
*8a Při splnění pravidel stanovených O2; jinak jistota 5000 Kč
*8b Při splnění pravidel stanovených O2; jinak jistota 3005 Kč.
*9 Mobil+ - služba umožňující využití Speciální nabídky při nákupu mobilních koncových zařízení stávajícím
zákazníkem. Zákazníkům registrovaným na základě rodného čísla je služba nabízená pod obchodním
názvem Extra Mobil.
*10 Poplatek je účtován A identitě. Aktivace služby se neúčtuje.
*11 viz Podmínky služby SIM karty Kombi, neplatí při nákupu telefonu za zvýhodněnou cenu.
*12 V případě placené výměny SIM je reaktivace po krádeži bezplatná.
*13 Odpojení na prázdniny je možné na dobu maximálně 12 měsíců po sobě jdoucích.
*14 O2 Spojovatelka je hlasová služba pro všechny účastníky mobilní sítě O2. Pokud účastník volá na právě
obsazené číslo O2, nabídne mu tato služba spojení na volaného v okamžiku, kdy dohovoří, a pak ho
automaticky sama přepojí. Služba je zdarma, zpoplatněn je pouze uskutečněný hovor dle tarifu volajícího.
*15 Při ukončení smlouvy na paušál dohodou je účastníkovi pro účely aktivace O2 karty dobit počáteční
kredit v uvedené výši.
*17 Zlaté číslo je snadno zapamatovatelné účastnické číslo, které obsahuje zejména některou z těchto
variací:
Kombinace dvou číslic v kmeni čísla (např. 606 331 131)
Kombinace pěti stejných číslic v kmeni čísla (např. 606 331 333)
Kombinace čtyř stejných čísel v řadě v kmeni čísla (např. 606 222 253)
Kombinace tří dvojic stejných číslic v kmeni čísla (např. 602 99 22 77)
Kombinace dvou trojic stejných číslic v kmeni čísla (např. 728 222 555)
Kombinace dvou stejných trojic číslic v čísle (např. 602 523 523, 602 156 602)
Kombinace dvojice a trojice stejných číslic v kmeni čísla (např. 602 001 333)
Posloupná řada číslic v kmeni čísla (např. 602 123 456, 602 901 234, 602 109 876, 602 321 098)
Posloupná řada dvojčíslí v kmeni čísla (např. 725 50 49 48, 725 16 17 18).
Zlaté číslo přiděluje O2 z aktuálně dostupných Zlatých čísel ve své síti.
*18 Číslo na přání je účastnické číslo mobilní sítě O2 přidělené na základě volby účastníka.
*19 O2 Na příjmu je hlasová služba pro všechny účastníky mobilní sítě O2. Pokud účastník volá na právě
nedostupné číslo O2, nabídne mu tato služba informaci prostřednictvím SMS v okamžiku, kdy volaná osoba
bude již dostupná, tj. na signálu a nabíde mu i spojení. Služba je zdarma, zpoplatněn je pouze uskutečněný
hovor dle tarifu volajícího.
*20 Elektronické vyúčtování je pro účastníky registrované dle RČ dostupné na internetových stránkách
www.mojeo2.cz a pro firemní zákazníky na internetových stránkách www.e-ucet.cz. V případě, že účastník
při sjednání elektronického vyúčtování sdělil O2 e-mailovou adresu, je vyúčtování zasíláno na tuto emailovou adresu.
*21 Tištěné vyúčtování jako doplněk k elektronickému vyúčtování v DEMO verzi se poskytuje se na 2
měsíce na zkoušku. Od třetího měsíce bude účastníkovi zasíláno pouze elektronické vyúčtování.
*22 Zálohování, případně kopírování kontaktů uložených v mobilním telefonu na paměťové médium (Flash
disk, jiný telefon). Služba se poskytuje jen na značkových prodejnách O2.
*23 Samostatné tištěné vyúčtování zdarma je poskytováno účastníkům, kteří si tuto formu vyúčtování s O2
sjednali do 30.6.2012. Od 1.7.2012 si mohou samostatné tištěné vyúčtování zdarma sjednat pouze účastníci,
kteří čerpají „Slevu pro seniory“ nebo státní příspěvek pro zdravotně postižené.
*24 Zálohování dat v mobilním telefonu prostřednictvím www.o2zaloha.cz (v případě připojení přes APN
Internet nebo WAP).
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VOLITELNÉ SLUŽBY A POPLATKY K TARIFŮM - KONTROLA VÝDAJŮ
Útrata
služba
SMS dotaz odeslaný v rámci ČR na číslo 999111
Příchozí informační SMS

s DPH

bez DPH

nezpoplatňuje se

3,00

2,48

▪ Doplňková služba k vybraným tarifům O2 Mobilní hlasové služby umožňující prostřednictvím SMS zjistit
přibližný stav útraty* v daném zúčtovacím období, počet vybraných volných jednotek a počet dnů zbývajících
do konce zúčtovacího období.
▪ Informace poskytnuté v rámci doplňkové služby nejsou dostupné on-line, ale zpravidla s 8hodinovým
zpožděním, u roamingových spojení se zpožděním několika dní.
▪ Do stavu útraty se nezapočítávají měsíční paušály a jednorázové platby. Dále nejsou zohledněny
množstevní ani jiné slevy*.
▪ Utracená částka je uváděna s DPH.
▪ Informace o volných jednotkách zahrnuje počet zbývajících volných minut a SMS do všech sítí, počet
zbývajících volných minut a SMS do O2 a zbývající kreditní jednotky.
▪ Dotaz lze položit odesláním SMS zdarma ve tvaru UTRATA na číslo 999111.
▪ Informace o stavu útraty v peněžních jednotkách je dostupná až v zúčtovacím období následujícím po
odeslání prvního SMS dotazu doplňkové služby. Do té doby je dostupná informace o volných jednotkách*.
* Zákazníci s individuální nabídkou mohou využívat pouze informace o zůstatku volných jednotek, informace
o útratě v Kč nejsou pro tento typ zákazníků dostupné.
Info jednotky
služba
SMS dotaz odeslaný v rámci ČR na číslo 999111
Příchozí informační SMS

s DPH

bez DPH

nezpoplatňuje se

3,00

2,48

▪ Doplňková služba spočívající v zaslání informační SMS nebo emailu při vyčerpání 80 % a 100 % volných
minut a SMS do všech sítí, volných minut a SMS do O2 a kreditních jednotek pro dané zúčtovací období.
Informační SMS je zasílána pro každý z uvedených tipů volných jednotek zvlášť.
▪ Informace poskytnuté v rámci doplňkové služby nejsou dostupné on-line, ale zpravidla s 8hodinovým
zpožděním.
▪ Doplňkovou službu lze zřídit odesláním SMS zdarma ve tvaru JEDNOTKY na číslo 999111 a zrušit
odesláním SMS zdarma ve tvaru JEDNOTKY D na číslo 999111.
Info limit
služba
SMS dotaz odeslaný v rámci ČR na číslo 999111
Příchozí informační SMS

s DPH

bez DPH

nezpoplatňuje se

3,00

2,48

▪ Doplňková služba spočívající v zaslání informační SMS nebo e-mailu v okamžiku dosažení 80 % a 100 %
nastaveného limitu pro útratu pro dané zúčtovací období.
▪ Informace poskytnuté v rámci doplňkové služby nejsou dostupné on-line, ale zpravidla s 8hodinovým
zpožděním, u roamingových spojení se zpožděním několika dní.
▪ Do limitu pro útratu se nezapočítávají měsíční paušály a jednorázové platby. Dále nejsou zohledněny
množstevní ani jiné slevy.
▪ Utracená částka je uváděna s DPH.
▪ Doplňkovou službu lze zřídit nebo změnit odesláním SMS zdarma ve tvaru INFOLIMIT X na číslo 999111,
kde X je limit v Kč s DPH v rozmezí od 50 do 99999, který si účastník přeje nastavit.
▪ Doplňkovou službu lze zrušit odesláním SMS zdarma ve tvaru INFOLIMIT D na číslo 999111.
▪ Informace o stavu čerpání limitu se v prvním zúčtovacím období vztahuje k provozu uskutečněnému od
data aktivace doplňkové služby.
▪ Tato služba není dostupná pro zákazníky s individuální nabídkou.
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Stop limit
služba
Aktivace/změna/zrušení
Měsíční paušál
SMS dotaz odeslaný v rámci ČR na číslo 999111
Příchozí informační SMS

s DPH

bez DPH

nezpoplatňuje se
nezpoplatňuje se
nezpoplatňuje se

3,00

2,48

▪ Doplňková služba spočívající v zaslání informační SMS nebo e-mailu v okamžiku dosažení 80% a 100%
nastaveného limitu pro útratu pro dané zúčtovací období a v omezení vybraného typu provozu při dosažení
100 % nastaveného limitu do konce zúčtovacího období.
▪ Účastník si může nastavit limit v Kč s DPH v rozmezí od 50 do 99999.
▪ Informace poskytnuté v rámci doplňkové služby nejsou dostupné on-line, ale zpravidla s 8hodinovým
zpožděním, u roamingových spojení se zpožděním několika dní.
▪ Do limitu pro útratu se nezapočítávají měsíční paušály a jednorázové platby. Dále nejsou zohledněny
množstevní ani jiné slevy.
▪ Utracená částka se do limitu započítává cenami včetně DPH.
▪ Doplňkovou službu lze zřídit prostřednictvím zákaznické linky. Při zřízení služby si Účastník zvolí typ
omezení provozu v okamžiku dosažení 100 % limitu – veškerý placený provoz, placený hlasový mezinárodní
a roamingový provoz, placený hlasový provoz mimo vnitrostátní síť O2 nebo placený hlasový provoz mimo
O2 Team Účastníka.
▪ Po uplatnění restrikce dochází k celkovému omezení odchozího provozu do daného směru pro aktuální
zúčtovací období a nelze čerpat nevyčerpané volné jednotky, předplacené výhody a tarifní výhody (například
tarify O2 Neon, O2 Podnikání – bezplatná spojení v definovaných časech).
▪ Informace o stavu čerpání limitu se v prvním zúčtovacím období vztahuje k provozu uskutečněnému od
data aktivace doplňkové služby.
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TARIFY - Archiv tarifů

O2 INDIVIDUAL
Tarif
Individual

Minimální plnění

Volání (mobilní
a pevná síť)

SMS

MMS

Videovolání

Hlasová
schránka

181,50
150,00

7,26
6,00

3,03
2,50

9,44
7,80

5,95
4,92

2,42
2,00

s DPH
bez DPH

Tarif
Individual

WAP / O2
(minuty) *1

WAP / O2
(kB) *2

s DPH

1,02
0,84

0,00

bez DPH

WAP/ostatní WAP/ostatní Mobile Internet
(minuty) *1
(kB) *3
(minuty)
1,02
0,84

Mobile Internet
(kB)

4,84
4,00

0,71
0,59

0,12
0,10

Balíčky k tarifu O2 Individual

25
minut

Volné minuty *4
50
100
200
minut
minut
minut

181,50
150,00

356,95
295,00

50
SMS

SMS
100
SMS

121,00
100,00

217,80
180,00

Balíčky tarifu
Individual
s DPH
bez DPH

Balíčky tarifu
Individual
s DPH
bez DPH

Balíčky tarifu
Individual
s DPH

1379,40
1140,00

2662,00
2200,00

200
SMS

10
MMS

MMS
20
MMS

50
MMS

363,00
300,00

78,65
65,00

151,25
125,00

302,50
250,00

713,90
590,00

WAP - volné kB *5
500
1000
kB
kB

20
minut

Přístup na internet a e-mail *5
50
100
1000
2000
minut
minut
kB
kB

181,50
150,00

90,75
75,00

181,50
150,00

90,75
75,00

bez DPH

500
minut

242,00
200,00

90,75
75,00

121,00
100,00

5000
kB
181,50
150,00

▪ Tarif O2 INDIVIDUAL není od 1.6.2010 nově aktivován.
▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS/kB s DPH (bez 20% DPH).
Účtuje se první minuta celá, dále po sekundách.
▪ Zvolené jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období.
*1 U vytáčeného spojení (CSD, HSCSD) se prvních pět minut neúčtuje. Každá další započatá minuta je
účtována sazbou 1,01 Kč s DPH (0,84 Kč bez DPH). Sazba za přenášené kB je uplatněna již od počátku
spojení.
*2 Tato cena neplatí pro sekci erotika, pro přístup do této sekce je nutné mít aktivováno časové předplatné.
Rovněž neplatí pro služby stažení obsahu (např. vyzvánění, pozadí). Tyto služby jsou účtovány dle části
Ostatní a doplňkové služby Ceníku O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení.
*3 Nižší sazbou jsou účtovány informace O2 Active, ostatní obsah je podle cenové úrovně WAP ostatní.
Sazba za kB je uplatněna od začátku spojení jak při CSD, tak při GPRS/UMTS spojení.
*4 Při zakoupení 200 a více volných minut získá účastník navíc 20 volných minut pro volání v síti O2. Při
zakoupení 500 minut na celé zúčtovací období získáte za každou další minutu volání nad tento rámec
zvýhodněnou sazbu 2,50 Kč za minutu bez DPH (3,03 Kč s DPH) na volání v síti O2.
*5 Balíčky nelze nově aktivovat.
O2 NEON XS
Tarif
NEON
XS

s DPH
bez DPH

Měsíční
paušal

Volné
minuty

Volání/O2
mobil/pevná síť

Volání/
ostatní

120,00
99,17

15

6,60
5,46

6,60
5,46

SMS MMS Videovolání
1,60
1,32

5,90
4,88

6,60
5,46

Hlasová
schránka
2,42
2,00

▪ Tarif O2 NEON XS již nelze od 1.11.2009 aktivovat.
▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS s DPH (bez 20% DPH).
Účtuje se každá započatá minuta.
▪ Nevyčerpané volné minuty se převádějí do následujícího zúčtovacího období.
▪ Tarif O2 NEON XS je určen pouze pro účastníky přecházející z předplacené služby O2 karta a pro ty, kteří
využili speciální marketingovou akci.
▪ Tarif O2 NEON XS nelze kombinovat se službou O2 Tandem a O2 Top Relax, O2 Dlouhý víkend a
Víkendová volání.
▪ K Tarifu O2 NEON XS je možné využít Speciální nabídku mobilního telefonu za zvýhodněnou cenu při
závazku na 24 měsíců a úrovni Minimálního plnění za zúčtovací období nejméně 200 Kč bez DPH po dobu
24 měsíců.
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O2 SIMPLE
Tarif
Měsíční
paušál

O2 Simple
240

O2 Simple
600

O2 Simple
980

O2 Simple
1350

O2 Simple
1980

290,40
240,00
314,60
(260,00)

726,00
600,00
774,40
(640,00)

1185,80
980,00
1331,00
(1100,00)

1633,50
1350,00
1815,00
(1500,00)

2395,80
1980,00
2662,00
(2200,00)

s DPH
bez DPH

Měsíční kredit
Volání (mobilní
a pevná síť)

5,93

(4,90)

5,32

(4,40)

4,60

(3,80)

4,11

(3,40)

3,51

(2,90)

SMS

1,82

(1,50)

1,82

(1,50)

1,82

(1,50)

1,82

(1,50)

1,82

(1,50)

MMS

9,44

(7,80)

9,44

(7,80)

9,44

(7,80)

9,44

(7,80)

9,44

(7,80)

Videovolání

5,95

(4,92)

5,95

(4,92)

5,95

(4,92)

5,95

(4,92)

5,95

(4,92)

Hlasová schránka

2,42

(2,00)

2,42

(2,00)

2,42

(2,00)

2,42

(2,00)

2,42

(2,00)

▪ Tarify řady O2 Simple již nelze od 1.9.2009 aktivovat.
▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS s DPH (bez DPH).
Účtuje se první minuta celá a dále po 30 sekundách.
▪ Účastník se zavazuje užívat služby O2 nejméně po dobu 24 měsíců. Poruší-li účastník svůj závazek, má
O2 dle čl. 13.7 VP právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši součtu měsíčních paušálů za všechny
započaté měsíce zbývající do konce závazku ze Speciální nabídky, nejméně však ve výši 150 Kč za každý
započatý měsíc. Zbývající doba závazku se počítá podle důvodu, který nastal. Tedy od podání žádosti o
předčasné ukončení Speciální nabídky či od podání žádosti o přerušení poskytování služeb. Bude-li účastník
v prodlení s úhradou vyúčtování déle než 65 dnů, začne zbývající doba závazku bežet uplynutím výpovědní
doby, v ostatních případech okamžikem porušení závazku.
▪ Měsíční kredit v rámci tarifu O2 Simple je určitá částka v Kč (bez DPH), kterou lze libovolně využít na
volání (včetně Videovolání) a posílání SMS zpráv v České republice (s předvolbou +420) vyjma služeb
zpoplatněných speciání sazbou. Ostatní služby (jako je například roaming, stahování dat nebo posílání
MMS) se z kreditu nečerpají a jsou účtovány zvlášť. Nevyčerpaný kredit není převoditelný do následujícího
zúčtovacího období. Po vyčerpání kreditu jsou hovory doúčtovány dle uvedených cen.
Simple B

Tarif
Simple 240 B
Simple 600 B
Simple 980 B

Cena v
Kč

Měsíční
paušal

s DPH

122,02
100,84
485,02
400,84
848,02
700,84

bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH

Vnitrostátní sazba
Měsíční
Hlasová
kredit *1 O2 mobil Ostatní *2
SMS
schránka

O2
Videovol
MMS
ání

290,40
240,00
726,00
600,00
1185,80
980,00

9,44
7,80
9,44
7,80
9,44
7,80

5,93
4,90
5,32
4,40
4,60
3,80

5,93
4,90
5,32
4,40
4,60
3,80

2,42
2,00
2,42
2,00
2,42
2,00

1,82
1,50
1,82
1,50
1,82
1,50

5,95
4,92
5,95
4,92
5,95
4,92

▪ Ceny jsou v Kč za minutu s DPH (bez DPH). Účtuje se první celá minuta a pak po 30 sekundách.
▪ Tarify (Simple 240 B, Simple 600 B, Simple 980 B) již nelze od 11. 5. 2009 aktivovat.
▪ Účastník se zavazuje užívat služeb O2 nejméně po dobu 36 měsíců. Při přechodu účastníka z jiného tarifu
se období 36 měsíců počítá až od uplynutí případné doby závazku, který účastník uzavřel v souvislosti se
svým původním tarifem. V případě porušení tohoto závazku je O2 oprávěna ve smyslu článku 13.7 VP
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 150 Kč za každý započatý měsíc do konce závazku a to od přerušení
poskytování služeb.
▪ Služba je poskytována bez Péče o zákazníka na *11
▪ Tuto Speciální nabídku nelze kombinovat s další speciální nabídkou
*1 Měsíční kredit v rámci tarifu Simple B je určitá částka v Kč, kterou lze libovolně využít na volání (včetně
Videovolání) a posílání SMS zpráv v České republice vyjma linek zpoplatněných speciální sazbou. Ostatní
služby (jako je například roaming, stahování dat nebo posílání MMS) se z kreditu nečerpají a jsou účtovány
zvlášť. Nevyčerpaný kredit není převoditelný do následujícího zúčtovacího období. Kredit je vyčerpáván za
sazby volání a posílání SMS v tarifu. Po vyčerpání kreditu jsou účtovány ceny dle uvedených cen v
tarifu.Nevyčerpaný kredit se nepřevádí.
*2 pevní a ostatní mobilní operátoři
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Magnetické tarify O2
Tarif
s DPH
Měsíční
bez DPH
paušál
Volné minuty
Z toho na Videovolání max.

Volné SMS

O2
SMS

O2
BRONZ

O2
SILVER

O2
GOLD

O2
PLATINUM

O2
DIAMANT

217,80
180,00

217,80
180,00

671,55
555,00

1076,90
890,00

1923,90
1590,00

3751,00
3100,00

0
0
150

30
0
0

100
10
0

200
20
0

400
40
0

1000
100
0

Volání / O2 mobil

5,20

(4,30)

5,20

(4,30)

4,60

(3,8)

3,99

(3,30)

3,51

(2,90)

3,27

(2,70)

Volání / Ostatní sítě

8,11

(6,70)

8,11

(6,70)

6,78

(5,6)

5,93

(4,90)

5,45

(4,50)

4,72

(3,90)

SMS

2,30

(1,90)

2,30

(1,90)

2,30

(1,90)

2,30

(1,90)

2,30

(1,90)

2,30

(1,90)

MMS

9,44

(7,80)

9,44

(7,80)

9,44

(7,80)

9,44

(7,80)

9,44

(7,80)

9,44

(7,80)

Videovolání

5,95

(4,92)

5,95

(4,92)

5,95

(4,92)

5,95

(4,92)

5,95

(4,92)

5,95

(4,92)

Hlasová schránka

2,42

(2,00)

2,42

(2,00)

2,42

(2,00)

2,42

(2,00)

2,42

(2,00)

2,42

(2,00)

▪ Tarify (O2 SMS, O2 Bronz, O2 Silver, O2 Gold, O2 Platinum, O2 Diamant) lze od 15.5.2008 nově aktivovat
pouze firemním účastníkům a v rámci IZS. Firemním účastníkem je podnikatel dle platných právních
předpisů.
▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS s DPH (bez DPH).
Účtuje se první minuta celá a dále pak po sekundách.
▪ U tarifů O2 Gold, O2 Platinum je již v rámci měsíčního paušálu zahrnut i poplatek za službu Podrobný
elektronický účet.
Magnetické tarify O2 MAX
Tarif
s DPH
Měsíční
bez DPH
paušál
Volné minuty
Z toho na Videovolání max.

Volné SMS

O2 MAX
SMS

O2 MAX
BRONZ

O2 MAX
SILVER

O2 MAX
GOLD

O2 MAX
PLATINUM

O2 MAX
DIAMANT

217,80
180,00

217,80
180,00

671,55
555,00

1076,90
890,00

1923,90
1590,00

3751,00
3100,00

0
0
150

30
0
0

100
10
0

200
20
0

400
40
0

1000
100
0

Volání / O2 mobil

3,75

(3,10)

3,75

(3,10)

3,27

(2,70)

3,03

(2,50)

2,66

(2,20)

1,21

(1,00)

Volání / Ostatní sítě

6,29

(5,20)

6,29

(5,20)

5,32

(4,40)

4,84

(4,00)

4,60

(3,80)

4,11

(3,40)

SMS

1,21

(1,00)

1,21

(1,00)

1,21

(1,00)

1,21

(1,00)

1,21

(1,00)

1,21

(1,00)

MMS

9,44

(7,80)

9,44

(7,80)

9,44

(7,80)

9,44

(7,80)

9,44

(7,80)

9,44

(7,80)

Videovolání

5,95

(4,92)

5,95

(4,92)

5,95

(4,92)

5,95

(4,92)

5,95

(4,92)

5,95

(4,92)

Hlasová schránka

2,42

(2,00)

2,42

(2,00)

2,42

(2,00)

2,42

(2,00)

2,42

(2,00)

2,42

(2,00)

▪ Tarify (MAX, O2 Bronz MAX, O2 Silver MAX, O2 Gold MAX, O2 Platinum MAX, O2 Diamant MAX) lze od
15.5.2008 aktivovat pouze firemním účastníkům a v rámci IZS. Firemním účastníkem je podnikatel dle
platných právních předpisů.
▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS s DPH (bez DPH).
Účtuje se první minuta celá a dále pak po sekundách.
▪ Účastník se zavazuje užívat služby O2 nejméně po dobu 24 měsíců ode dne využití této Speciální nabídky
– tarifu. Tento tarif je možno využívat pouze po dobu 24 měsíců ode dne využití této Speciální nabídky. Po
uplynutí této doby je O2 oprávněna změnit účastníkovi tarif zpět na původní, popř. tarif podobného tarifu
původnímu nebo naposledy užívanému. Účastník si může zvolit i jiné tarify uvedené v aktuální nabídce O2.
▪ Poruší-li účastník svůj závazek, má O2 dle čl. 13.7 VP právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši součtu
měsíčních paušálů za všechny započaté měsíce zbývající do konce závazku ze Speciální nabídky, nejméně
však ve výši 150 Kč za každý započatý měsíc. Zbývající doba závazku se počítá podle důvodu, který nastal.
Tedy od podání žádosti o předčasné ukončení Speciální nabídky či od podání žádosti o přerušení
poskytování služeb. Bude-li účastník v prodlení s úhradou vyúčtování déle než 65 dnů, začne zbývající doba
závazku bežet uplynutím výpovědní doby, v ostatních případech okamžikem porušení závazku.
▪ Účastník splňuje podmínky O2 pro využití Speciální nabídky. Tuto Speciální nabídku nelze kombinovat s
další Speciální nabídkou.
▪ U tarifů O2 Gold MAX, O2 Platinum MAX je již v rámci měsíčního paušálu zahrnut i poplatek za službu
Podrobný elektronický účet.
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O2 POHODA SIMPLE
Tarif
Pohoda
Simple

s DPH
bez DPH

Měsíční
paušal

Kredit

Volání /mobilní
a pevná síť

SMS

MMS

Videovolání

Hlasová
schránka

216,00
178,51

326,70
270,00

4,80
3,97

1,70
1,40

5,90
4,88

5,95
4,92

2,42
2,00

▪ Tarif O2 Pohoda Simple již nelze od 1.5. 2008 aktivovat.
▪ Zákazníci, kteří si aktivovali tarif O2 Pohoda před datem 1.5.2005, mají podmínky nezměněné, tj. mohou
využívat služeb tarifu O2 Pohoda dohodnutým způsobem po neomezeně dlouhou dobu.
▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS. Účtuje se první minuta celá a dále po 30
sekundách.
▪ Tarif je možné prodloužit při podpisu smlouvy se závazkem na 12 měsíců. Během období smluvní lhůty 12
měsíců je možné změnit tarif na jiný.
▪ Na jednu fyzickou osobu lze aktivovat jednu SIM s tarifem O2 Pohoda Simple, a to na základě předložení
ISIC karty, potvrzení školy o studiu ne staršího než 3 měsíce, nebo prohlášení rodiče o návštěvě povinné
školní docházky ze strany dítěte. Student mladší 18 let (tj. ve věku od 6 do 17 let) může uzavřít smlouvu v
zastoupení zákonného zástupce. Tarif O2 Pohoda Simple lze prodloužit společně se Speciální nabídkou
zvýhodněného mobilního telefonu i samostatně. Studentům mladším 18 let není umožněn přechod z tarifu
O2 Pohoda Simple na jiný tarif O2.
▪ Účastník se zavazuje užívat služby O2 nejméně po dobu 12 měsíců ode dne získání tarifu O2 Pohoda
Simple avšak tento tarif je možné využívat pouze po dobu těchto 12 měsíců. Po uplynutí uvedené doby je O2
oprávněna změnit účastníkovi tarif na tarif O2 SMS (případně na jiný tarif s nejblíže nižším měsíčním
paušálem), nebo zpět na původní tarif, popř. tarif podobný tarifu naposledy užívanému, anebo si účastník
může zvolit i jiné tarify uvedené v aktuální nabídce O2. Student může před uplynutím 12 měsíců požádat o
prodloužení aktivace tarifu O2 Pohoda Simple o dalších 12 měsíců, v případě studentů nad 15 let však
pouze na základě opětovného předložení dokladů o studiu (potvrzení o studiu nebo ISIC karty) za podmínek
uvedených v aktuálním Ceníku nebo Speciální nabídce.
▪ Poruší-li účastník svůj závazek, má O2 dle čl. 13.7 VP právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši součtu
měsíčních paušálů za všechny započaté měsíce zbývající do konce závazku ze Speciální nabídky, nejméně
však ve výši 150 Kč za každý započatý měsíc. Zbývající doba závazku se počítá podle důvodu, který nastal.
Tedy od podání žádosti o předčasné ukončení Speciální nabídky či od podání žádosti o přerušení
poskytování služeb. Bude-li účastník v prodlení s úhradou vyúčtování déle než 65 dnů, začne zbývající doba
závazku bežet uplynutím výpovědní doby, v ostatních případech okamžikem porušení závazku.
▪ Tarif O2 Pohoda Simple ani již nenabízený tarif O2 Pohoda nelze kombinovat s balíčkem O2 TOP Relax,
avšak je možné jej kombinovat se službami O2 Tandem A, Duet, O2 Star.
▪ Měsíční kredit v rámci tarifu O2 Simple je určitá částka v Kč, kterou lze libovolně využít na volání (včetně
Videovolání) a posílání SMS zpráv v České republice (s předvolbou +420) vyjma linek zpoplatněných
speciální sazbou. Ostatní služby (jako je například roaming, stahování dat nebo posílání MMS) se z kreditu
nečerpají a jsou účtovány zvlášť. Nevyčerpaný kredit není převoditelný do následujícího zúčtovacího období.
Kredit je vyčerpáván za sazby volání a posílání SMS v tarifu. Po vyčerpání kreditu jsou hovory se účtuje dle
uvedených cen.
O2 START
Tarif

Měsíční
paušal

Volání
O2 mobil

Volání
ostatní

s DPH
48,40
5,45
7,26
O2
40,00
4,50
6,00
START bez DPH
▪ Tarif START již není možné od 15.5.2008 aktivovat.

SMS

MMS

Videovolání

Hlasová
schránka

1,21
1,00

9,44
7,80

5,95
4,92

2,42
2,00

▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS. Účtuje se první minuta celá, dále po sekundách.
▪ Tarif O2 Start lze kombinovat se službami O2 Star a O2 Duet.
▪ Tarif O2 Start nelze kombinovat se službami O2 TOP Relax a O2 Tandem.
O2 T!P RELAX
Tarif

Měsíční
paušal

s DPH
O2 T!P
0,00
RELAX bez DPH
▪ Tarif již není možné aktivovat.

Volání
ve špičce

Volání
mimo špičku

SMS

MMS

Videovolání

Hlasová
schránka

6,70
5,54

3,70
3,05

1,70
1,40

5,90
4,88

5,95
4,92

2,42
2,00

▪ Ceny za vnitrostátní sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS. Účtuje se první minuta celá, dále po sekundách.
▪ Tarif O2 T!P Relax nelze kombinovat se službou O2 Tandem.
▪ Špička: všední dny 08:00 - 20:00 hodin
▪ Mimo špičku: všední dny 20:00 - 08:00 hodin, víkendy a státní svátky
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DATOVÉ TARIFY
▪ Pro všechny hlasové tarify dochází k automatické aktivaci služby umožňující provádět datové a wapové přenosy, a to za
ceny dle níže uvedených tarifů.
▪ Přenosy přes APN video jsou účtovány za stejných podmínek jako přenosy přes APN internet.
1) DATOVÉ TARIFY - pro mobilní telefon
a) ÚČTOVÁNÍ DLE MÍRY UŽÍVÁNÍ
Nabízené tarify
MOBILNÍ DATA (ČAS)
s DPH
bez DPH

GPRS/ EDGE/
UMTS/
HSDPA/WAP

FUP

1 hodina/*1

O2 mobilní portál/*2

30 MB/24 hodin

15,00
12,40

0,00

TARIF WAP
WAP /*3
s DPH

GSM Data (CSD/
HSCSD)

bez DPH

O2 mobilní
portál/*2

Ostatní

0,00

6,05
5,00

s DPH
bez DPH

GPRS/ EDGE/
UMTS/ HSDPA

7,26
6,00

APN WAP

APN VIDEO

Ostatní/*4

Ostatní

1,02
0,84

6,05
5,00

7,26
6,00

APN WAP

APN INTERNET

APN VIDEO

O2 mobilní portál/*2

Ostatní

Ostatní

Ostatní

0,00

0,71
0,59

0,24
0,20

0,24
0,20

TARIF WAP
WAP /*5

APN INTERNET
Odeslaná data na čísla:
O2 - mobil
ostatní ČR

▪ Na SIM aktivovaných od 18.8.2012 je aktivní účtovaní dle tarifu MOBILNÍ DATA ČAS.
Účtování dle tarifu MOBILNÍ DATA (kB) nelze od 18.8.2012 sjednat.
▪ Cena za tarif MOBILNÍ DATA (ČAS) je uvedena za kažou započatou hodinu bez ohledu na nastavení mobilního telefonu či
množství stažených dat. O2 je oprávněna naúčtovat Účastníkovi za užívání tarifu MOBILNÍ DATA (ČAS) maximální cenu
30,00 Kč s DPH (24,79 Kč bez DPH) za 24 hodin, přičemž lhůta počíná plynout se započetím prvního datového spojení,
resp. se započetím prvního datového spojení po uplynutí lhůty předchozí.
▪ Na tarify je uplatňována Fair User Policy (FUP) 30 MB. Objemový limit je počítán po 24hodinových oknech. Po uplynutí se
objem dat nuluje. Parametry FUP jsou upraveny níže v ceníku a na www.o2.cz.
▪ Výběr technologie připojení je ovlivnitelný nastavením mobilního telefonu.
*1 Jakákoliv aktivita, která vyžaduje připojení k síti GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA znamená započetí účtovací jednotky.
*2 Tato cena neplatí pro služby stažení obsahu (např. vyzvánění, pozadí). Tyto služby jsou účtovány dle části Ostatní a
doplňkové služby Ceníku O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení.
*3 Tato spojení jsou účtována v Kč za 1 minutu. Účtuje se první celá minuta a pak po sekundách.
*4 Cena je účtována od šesté minuty CSD spojení, prvních pět minut spojení není účtováno. Sazba za kB je uplatněna od
začátku spojení jak při CSD, tak při GPRS/UMTS/HSDPA spojení.
*5 Tato spojení jsou účtována v Kč za 1 kB. Sazba je uplatněna od začátku spojení. O2 je oprávněna naúčtovat Účastníkovi
za užívání tarifu WAP maximální cenu 3630,- Kč s DPH (3000,- Kč bez DPH) za jedno zúčtovací období.
MOBILNÍ DATA (ČAS) - parametry FUP
Druh datového provozu
Bílá zóna
Web browsing, e-mail
Šedá zóna
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
Hnědá zóna
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
Černá zóna
P2P

Platnost od:
1.1.2013

Do 30 MB
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
48 kb/s
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Nad 30 MB
32 kb/s
32 kb/s
32 kb/s
16 kb/s
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b) ÚČTOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ MĚSÍČNÍHO PAUŠÁLU
Nabízené tarify
Internet v mobilu+
Tarif
Internet v mobilu+ S
Internet v mobilu+ M
Internet v mobilu+ L
Internet v mobilu+ XL
Internet v mobilu+ XXL

Cena
bez DPH
s DPH
165,29
200,00
289,26
350,00
454,55
550,00
661,16
800,00
867,77
1050,00

FUP

SMS

150 MB
500 MB
2 GB
10 GB
bez FUP

neomezeně do sítě O2
neomezeně do sítě O2
neomezeně do sítě O2
neomezeně do sítě O2
neomezeně do sítě O2

▪ Ceny jsou uvedeny v Kč za zúčtovací období.
▪ V rámci tarifu může účastník v České republice posílat zdarma SMS do mobilní sítě O2.
▪ O2 si vyhrazuje právo nepodporovat v rámci tarifu vybrané internetové aplikace (např. O2 SMSender) a zpoplatnit přístup
k těmto aplikacím standardní sazbou dle aktuálního ceníku.
▪ Tarify je možné aktivovat pouze k hlasovým tarifům O2 Neon, O2 [:kůl:], O2 Pohoda, O2 Podnikání a O2 Business.
▪ Služba je aktivována v okamžiku potvrzení její aktivace formou SMS.
▪ Na službu Internet v mobilu+ je uplatňována Fair User Policy (FUP) dle tarifu. Objemový limit je počítán po 30denních
pevných oknech. Po uplynutí se objem dat nuluje. Parametry FUP jsou upraveny níže v ceníku a na www.o2.cz.
▪ Každý účastník, který si nově zřídí tarif Internet v mobilu+ M, L, XL, má po dobu tří měsíců ode dne zřízení tohoto tarifu
nárok platit měsíční paušál ve výši bezprostředně nižšího tarifu. Po uplynutí zvýhodněného období bude účastník za užívání
tarifu platit standardní ceníkovou cenu sjednaného tarifu.
▪ Změnu tarifu služby Internet v mobilu+ aktivovaného do 31.10.2012 je možné provést jen na tarify nabízené od 1.11.2012.
Internet v mobilu
Tarif
Internet v mobilu S
Internet v mobilu M
Internet v mobilu L
Internet v mobilu XL
Internet v mobilu XXL

Cena
s DPH
bez DPH
125,00
151,25
250,41
303,00
417,36
505,00
625,62
757,00
826,45
1000,00

FUP
150 MB
500 MB
2 GB
10 GB
bez FUP

▪ Ceny jsou uvedeny v Kč za zúčtovací období.
▪ O2 si vyhrazuje právo nepodporovat v rámci tarifu vybrané internetové aplikace (např. O2 SMSender) a zpoplatnit přístup
k těmto aplikacím standardní sazbou dle aktuálního ceníku.
▪ Tarify není možné aktivovat k hlasovým tarifům O2 Neon, O2 [:kůl:], O2 Pohoda a O2 Podnikání.
▪ Služba je aktivována v okamžiku potvrzení její aktivace formou SMS.
▪ Na službu Internet v mobilu je uplatňována Fair User Policy (FUP) dle tarifu. Objemový limit je počítán po 30denních
pevných oknech. Po uplynutí se objem dat nuluje. Parametry FUP jsou upraveny níže v ceníku a na www.o2.cz.
▪ Změnu tarifu služby Internet v mobilu aktivovaného do 31.10.2012 je možné provést jen na tarify nabízené od 1.11.2012.
Internet v mobilu+ S/Internet v mobilu S - parametry FUP
Druh datového provozu
Bílá zóna
Web browsing, e-mail
Šedá zóna
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
Hnědá zóna
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
Černá zóna
P2P

Do 150 MB
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
0

Nad 150 MB
16 kb/s
16 kb/s
0
0

Internet v mobilu+ M/Internet v mobilu M - parametry FUP
Druh datového provozu
Bílá zóna
Web browsing, e-mail
Šedá zóna
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
Hnědá zóna
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
Černá zóna
P2P

Do 500 MB
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
0

Nad 500 MB
16 kb/s
16 kb/s
0
0

Internet v mobilu+ L/Internet v mobilu L - parametry FUP
Druh datového provozu
Bílá zóna
Web browsing, e-mail
Šedá zóna
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
Hnědá zóna
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
Černá zóna
P2P

Do 2 GB
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
0

Nad 2 GB
32 kb/s
32 kb/s
0
0

Platnost od:
1.1.2013
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Internet v mobilu+ XL/Internet v mobilu XL - parametry FUP
Druh datového provozu
Bílá zóna
Web browsing, e-mail
Šedá zóna
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
Hnědá zóna
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
Černá zóna
P2P

Do 10 GB
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
64 kb/s

Nad 10 GB
32 kb/s
32 kb/s
0
0

Internet v mobilu+ XXL/Internet v mobilu XXL - parametry FUP
Druh datového provozu
Neomezený
Bílá zóna
Web browsing, e-mail
Bez omezení
Šedá zóna
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
Bez omezení
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
Bez omezení
Hnědá zóna
Černá zóna
P2P
64 kb/s
V tabulce níže jsou uvedeny názvy produktů, které mají stejné parametry v nabízených a nenabízených tarifních řadách (u
služby Internet v mobilu dle kombinace s příslušným tarifem O2 Mobilní hlasové služby)
Internet v mobilu do 31.10.2012

Internet v mobilu od 1.11.2012

O2 Internet v mobilu Start (150 MB)
O2 Internet v mobilu (500 MB)
O2 Internet v mobilu Start (150 MB)
O2 Internet v mobilu (500 MB)

Internet v mobilu+ S (150 MB)
Internet v mobilu+ M (500 MB)
Internet v mobilu S (150 MB)
Internet v mobilu M (500 MB)

Tarif O2 Mobilní internet do 31.10.2012

Tarif O2 Mobilní internet od 1.11.2012

Mobilní internet Start (500 MB)
Mobilní internet Standard (2 GB)
Mobilní internet Pro (10 GB)
Mobilní internet Neomezený

Mobilní internet M (500 MB)
Mobilní internet L (2 GB)
Mobilní internet XL (10 GB)
Mobilní internet XXL

Mobilní internet na 1 SIM s O2 Mobilní hlasovou

Mobilní internet na 1 SIM s O2 Mobilní

neexistuje
Mobilní internet Start (500 MB)
Mobilní internet Standard (2 GB)
Mobilní internet Pro (10 GB)
Mobilní internet Neomezený

Internet v mobilu S (150 MB)
Internet v mobilu M (500 MB)
Internet v mobilu L (2 GB)
Internet v mobilu XL (10 GB)
Internet v mobilu XXL

Platnost od:
1.1.2013

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, www.o2.cz
IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322

Strana 22/65

Ceník O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní Internetové připojení

Služba BLACKBERRY od O2: BLACKBERRY INTERNET SERVICE (BIS)
Aktivace

Tarif

Kč s DPH

BB - Email
BB - Email Roaming
BB - Email Unlimited
BB Modem

Měsíční poplatek

Kč bez DPH

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Volné MB ČR

Volné MB Zahraničí

Kč s DPH

Kč bez DPH

počet MB

počet MB

301,48
603,79
1571,79
363,00

249,16
499,00
1299,00
300,00

bez limitu
bez limitu
bez limitu

0 / *1
20 / *1
bez limitu *2

bez limitu *3

0 /*1

▪ Podmínkou fungování služby BlackBerry v zahraničí je aktivace služby O2 GPRS Datový roaming, a využití je možné
pouze v sítích operátorů uvedených jako GPRS Roamingoví partneři společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., dle
aktuálního seznamu na www.o2.cz.
▪ Měsíční poplatek je účtován za každé započaté zúčtovací období. V případě deaktivace zaniká nárok na nevyčerpané MB.
Tarify nelze kombinovat, je možné mít aktivní vždy pouze jeden. Nevyčerpané jednotky se nepřevádějí do dalšího měsíce.
▪ Volné MB - jedná se o volná data přenesená v rámci služby BlackBerry přes v APN blackberry.net v ČR i v zahraničí. V
případě využití jiných APN je účtováno dle standardních ceníků pro GPRS služby, včetně přehrávání videa (např. Youtube),
které je účtováno v rámci APN internet.
*1 Data přenesená v zahraničí nad uvedený limit se účtují dle aktuálních cen služby O2 GPRS Datový roaming za každých
započatých 10 kB.
*2 V tarifu BlackBerry Unlimited pro roaming je nastavena FUP (Fair user policy) 250MB. O2 si vyhrazuje právo uživatelům
překračujícím tento limit využívání služby BlackBerry ukončit či změnit na tarif BlackBerry Roaming.
*3 rozšiřuje základní tarify o volná data (včetně přehrávání videa) v APN Internet, tarif BlackBerry modem je možné
aktivovat pouze jako doplněk k základním tarifům BlackBerry Email Roaming a BlackBerry Email Unlimited.
O2 MACHINE
Měsíční poplatek v Kč

Tarif
O2 Machine Basic
O2 Machine Unlimited
Doplňkové balíčky
O2 Machine + 1 MB
O2 Machine + 2 MB
O2 Machine + 5 MB
O2 Machine + 10 MB
O2 Machine + 20 MB
O2 Machine + 50 MB

bez DPH

s DPH

60,00
600,00

72,60
726,00

Volné jednotky
1 MB
bez omezení

15,00

18,15

1 MB

20,00
25,00

24,20
30,25

2 MB
5 MB

30,00

36,30

10 MB

35,00
40,00

42,35
48,40

20 MB
50 MB

▪ Maximální rychlost je 384 kbit/s.
▪Tarify i balíčky lze užívat pouze v rámci ČR v M2M zařízeních prostřednictvím technologií
UMTS/EDGE/GPRS/HSDPA/HSUPA na APN – Oneport, Cma, Telemetry, Telemetry 1 nebo „Individuální APN“.
▪ Doplňkové balíčky lze aktivovat pouze k tarifům. Balíčky lze kombinovat, přičemž Účastník si může objednat pouze jeden
od každého typu balíčku. Balíčky se obnovují každé zúčtovací období až do jejich deaktivace.
▪Do volných jednotek se Účastníkovi započítává download i upload. Nevyčerpané volné jednotky se nepřevádějí do dalšího
zúčtovacího období.
▪ Pokud je tarif O2 Machine Basic aktivován v průběhu zúčtovacího období, účtuje se celý měsíční poplatek.
▪ Po vyčerpání volných MB je datový provoz v rámci ČR zpoplatněn částkou 0,04 Kč s DPH (0,03 Kč bez DPH) za kB a
maximální účtovaná částka za takto účtované přenosy je 3 630 Kč s DPH (3 000 Kč bez DPH ) za jedno zúčtovací období.
Cena SMS je 1,60 Kč s DPH (1,32 Kč bez DPH).

Platnost od:
1.1.2013
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2) DATOVÉ TARIFY - pro připojení aplikací v mobilním telefonu

Tarif
Facebook
E-mail
Navigace a e-mail

Měsíční paušál
Cena bez DPH

Cena s DPH

61,98
41,32
61,98

75,00
50,00
75,00

▪ Tarif je možné užívat až následující den po jeho objednání.
▪ Aktivace, změna a zrušení tarifu není zpoplatňována.
▪ Na tarify je uplatňována Fair User Policy (FUP) 150 MB/měsíc. Objemový limit je pro tarify sjednané od 15.9.2012 počítán
po 30denních pevných oknech. Po uplynutí se objem dat nuluje. Parametry FUP jsou upraveny dále v ceníku a na
www.o2.cz.
▪ V období od 15.9.2012 do 31.12.2012 dojde u tarifů Facebook zřízených do 15.9.2012 ke zrušení omezení v podobě
uplatňování FUP po týdenních oknech a FUP bude nadále uplatňována pouze po 30denních oknech. Aktuální způsob
uplatňování FUP najdete na adrese www.mojeo2.cz.
▪ Tarify nejsou kompatibilní s žádným jiným datovým tarifem.
▪ Tarif Facebook umožňuje přístup na internetové stránky www.facebook.com a aplikace Facebook a Messenger v rámci
České republiky. Tarif neumožňuje přístup na jiné internetové stránky, na které je z Facebooku odkazováno.
▪ Tarif E-mail umožňuje přístup na jakéhokoliv e-mailového klienta přes aplikaci v telefonu pomoci protokolů POP3, IMAP,
SMTP a MS Exchange nebo přístup na e-mail přes webové rozhraní: email.seznam.cz; mail.volny.cz; mail.centrum.cz;
gmail.com. Tarif neumožňuje přístup na internetové stránky, na které je z e-mailu odkazováno.
▪Tarif Navigace a e-mail umožňuje přístupy dle tarifu E-mail a navíc přístup na internetové adresy mapy.seznam.cz,
maps.google.com nebo přístup k internetu při využívání aplikací Navigace Google a Mapy.cz. Tarif neumožňuje přístup ke
stránkám, na které je z podporovaných stránek odkazováno.
Facebook - parametry FUP
Druh datového provozu
Bílá zóna
Stránky Facebooku
Šedá zóna
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
Hnědá zóna
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
Černá zóna
P2P

Do 150 MB
Bez omezení
Bez omezení
0
0

Nad 150 MB
16 kb/s
16 kb/s
0
0

E-mail/Navigace a e-mail - parametry FUP
Druh datového provozu
Bílá zóna
Web browsing, e-mail
Šedá zóna
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
Hnědá zóna
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
Černá zóna
P2P

Do 150 MB
Bez omezení
Bez omezení
0
0

Nad 150 MB
16 kb/s
16 kb/s
0
0

Platnost od:
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3) DATOVÉ TARIFY - pro mobilní připojení PC / notebooku
Tarify nabízené
O2 Mobilní internetové připojení

Varianta
tarifu

Tarif

Služba O2 Mobilní
internetové připojení
samostatně

Měsíční paušál

Služba O2 Mobilní
internetové připojení k
xDSL službě*2

Služba O2 Mobilní
internetové připojení ke
službě Digitální televize
O2TV

Měsíční paušál

Měsíční paušál

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

CDMA

303,00

250,41

202,00

166,94

202,00

166,94

UMTS

303,00

250,41

202,00

166,94

202,00

166,94

Combo*1

303,00

250,41

/

/

/

/

CDMA

505,00

417,36

303,00

250,41

303,00

250,41

UMTS

505,00

417,36

303,00

250,41

303,00

250,41

Combo *1

505,00

417,36

/

/

/

/

CDMA

757,00

625,62

555,00

458,68

555,00

458,68

UMTS

757,00

625,62

555,00

458,68

555,00

458,68

Combo *1

757,00

625,62

/

/

/

/

CDMA

1000,00

826,45

800,00

661,16

800,00

661,16

UMTS

1000,00

826,45

800,00

661,16

800,00

661,16

Combo *1

1000,00

826,45

/

/

/

/

Mobilní Internet M
FUP: 500MB/měsíc
Technologie:
CDMA, WiFi

Mobilní Internet M
FUP: 500MB/měsíc
Technologie: GPRS/EDGE/
UMTS/HSDPA, WiFi

Mobilní Internet M
FUP: 500MB/měsíc
Technologie:
CDMA, WiFi

Mobilní Internet L
FUP: 2 GB/měsíc
Technologie:
CDMA, WiFi

Mobilní Internet L
FUP: 2 GB/měsíc
Technologie: GPRS/EDGE/
UMTS/HSDPA, WiFi

Mobilní Internet L
FUP: 2 GB/měsíc
Technologie: CDMA/GPRS/
EDGE/UMTS/HSDPA, WiFi

Mobilní Internet XL
FUP: 10 GB/měsíc
Technologie:
CDMA, WiFi

Mobilní Internet XL
FUP: 10 GB/měsíc
Technologie: GPRS/EDGE/
UMTS/HSDPA, WiFi

Mobilní Internet XL
FUP: 10 GB/měsíc
Technologie: CDMA/GPRS/
EDGE/UMTS/HSDPA, WiFi

Mobilní Internet XXL
Technologie:
CDMA, WiFi

Mobilní Internet XXL
Technologie: GPRS/EDGE/
UMTS/HSDPA, WiFi

Mobilní Internet XXL
Technologie: CDMA/GPRS/
EDGE/UMTS/HSDPA, WiFi
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▪ Aktivační poplatek za zřízení služby O2 Mobilní internetové připojení je 99,- Kč s DPH (81,82 Kč bez DPH).
▪ Službu O2 Mobilní internetové připojení je možné aktivovat pouze na samostatných datových SIM kartách bez O2 Mobilní
hlasové služby.
▪ Pokud účastník služby O2 Mobilní internetové připojení užívá tuto službu samostatně bez xDSL služby nebo služby
Digitální televize O2 TV a je současně účastníkem další SIM karty, na které má zřízenu O2 Mobilní hlasovou službu s
tarifem řady O2 Neon (SMS, S, M, L, L+, XL, XXL) se závazkem na 24 nebo 36 měsíců nebo s tarifem z řady O2 Podnikání
se závazkem na 24 nebo 36 měsíců a obě tyto SIM karty jsou registrovány pod stejným zákaznickým kódem, má nárok na
slevu ve výši 100,- Kč s DPH (82,64 Kč bez DPH) z měsíčního paušálu služby O2 Mobilní internetové připojení.
Nárok na slevu se nevztahuje na účastníky s tarifem O2 Mobilní internet Start/Mobilní Internet M.
▪ Služby O2 Mobilní internetové připojení nejsou zpoplatňovány dle objemu přenesených dat. Aktuální přenosová rychlost je
závislá na vytížení sítě.
▪ Účastník si aktivuje tarif ve variantě dle typu technologie, kterou bude využívat.
▪ Maximální přenosová rychlost v síti UMTS je až 7,2 Mbps a v síti CDMA 1024 kbps.
▪ Účastník je oprávněn užívat službu O2 Mobilní internetové připojení v jednom okamžiku pouze prostřednictvím jedné
technologie.
▪ V případě přerušení poskytování služby O2 Mobilní internetové připojení je služba přerušena na všech technologiích,
prostřednictvím kterých je poskytována.
▪ Na snížené ceny služby O2 Mobilní internetové připojení se službou xDSL nebo Digitální televize O2 TV má účastník
(fyzická osoba) nárok, pouze pokud je současně účastníkem služby xDSL nebo Digitální televize O2 TV a aktivně přiřadí
(spáruje) mobilní číslo, na kterém je mu služba O2 Mobilní internetové připojení poskytována, k číslu své přípojky, na které
je mu poskytována služba xDSL nebo Digitální televize O2 TV. Na snížené ceny služby O2 Mobilní internetové připojení se
službou xDSL nebo Digitální televize O2TV má účastník nárok pouze v případě, že hradí řádně a včas cenu za xDSL službu
nebo za službu Digitální televize O2 TV. V opačném případě je O2 oprávněna již poskytnuté slevy účastníkovi doúčtovat.
Účastník má nárok pouze na jednu službu O2 Mobilní internetové připojení se sníženou cenou k jedné službě xDSL nebo
Digitální televize O2 TV.
▪ Záruka spokojenosti: Účastník, který si nově zřídí službu O2 Mobilní internetové připojení ve variantě UMTS a současně
zakoupí USB stick Huawei E173, má do 14 dnů ode dne zřízení služby na prodejním místě, kde si službu zřídil, možnost
zrušit službu dohodou s okamžitou účinností. Tuto výhodu může využít pouze účastník, který má uhrazena všechna již
vystavená vyúčtování. Pokud účastník před uzavřením této dohody vrátí nepoškozený a kompletní modem zakoupený
společně se zřízením služby v rámci Speciální nabídky nebo za standardní cenu, má nárok na vrácení kupní ceny modemu
a případné ukončení Speciální nabídky bez vystavení smluvní pokuty. Účastník, který společně se zřízením služby využije
Speciální nabídku na zakoupení modemu za zvýhodněnou cenu a nevrátí před uzavřením dohody nepoškozený a kompletní
modem, má nárok na zrušení služby dohodou pouze v případě, že uhradí smluvní pokutu uvedenou v Ceníku Speciální
nabídky. Smluvní pokutu je nutné uhradit na prodejním místě a na její úhradu nelze použít HW jistotu složenou při
zakoupení modemu.
Účastník, který si službu zřídí na značkové prodejně ze seznamu dostupného na internetových stránkách
www.cz.o2.com/minternet může tuto výhodu využít na kterékoli značkové prodejně z tohoto seznamu. Složená HW jistota
se převede do formy přeplatku, ze kterého může účastník hradit ostatní mobilní služby poskytované O2 nebo může požádat
o jeho vrácení bankovním převodem. Tuto výhodu může účastník využít pouze jednou za 12 měsíců.
*1 Na tento měsíční paušál má nárok účastník, který užívá službu O2 Mobilní internetové připojení pouze prostřednictvím
combo modemu, tedy modemu, který umožňuje připojení jak k CDMA, tak i k UMTS síti.
*2 xDSL službou se pro účely tohoto ceníku rozumí vysokorychlostní přístup k internetu prostřednictvím pevných sítí O2, a
to jak v případě, že O2 je poskytovatelem služby (služba O2 Internetové připojení), tak i v případě, kdy O2 není
poskytovatelem služby.
V tabulce níže jsou uvedeny názvy produktů, které mají stejné parametry v nabízených a nenabízených tarifních řadách.
Internet v mobilu do 31.10.2012

Internet v mobilu od 1.11.2012

O2 Internet v mobilu Start (150 MB)
O2 Internet v mobilu (500 MB)

Internet v mobilu S (150 MB)
Internet v mobilu M (500 MB)

Tarif O2 Mobilní internet do 31.10.2012

Tarif O2 Mobilní internet od 1.11.2012

Mobilní internet Start (500 MB)
Mobilní internet Standard (2 GB)
Mobilní internet Pro (10 GB)
Mobilní internet Neomezený

Mobilní internet M (500 MB)
Mobilní internet L (2 GB)
Mobilní internet XL (10 GB)
Mobilní internet XXL

Mobilní internet na 1 SIM s O2 Mobilní hlasovou
službou do 31.10.2012

Mobilní internet na 1 SIM s O2 Mobilní
hlasovou službou od 1.11.2012

neexistuje
Mobilní internet Start (500 MB)
Mobilní internet Standard (2 GB)
Mobilní internet Pro (10 GB)
Mobilní internet Neomezený

Internet v mobilu S (150 MB)
Internet v mobilu M (500 MB)
Internet v mobilu L (2 GB)
Internet v mobilu XL (10 GB)
Internet v mobilu XXL
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MOBILNÍ INTERNET M - parametry FUP
Druh datového provozu
Bílá zóna
Web browsing, e-mail
Šedá zóna
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
Hnědá zóna
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
Černá zóna
P2P

Do 500 MB
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
0

Nad 500 MB
32 kb/s
32 kb/s
0
0

MOBILNÍ INTERNET L - parametry FUP
Druh datového provozu
Bílá zóna
Web browsing, e-mail
Šedá zóna
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
Hnědá zóna
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
Černá zóna
P2P

Do 2 GB
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
0

Nad 2 GB
32 kb/s
32 kb/s
0
0

MOBILNÍ INTERNET XL - parametry FUP
Druh datového provozu
Bílá zóna
Web browsing, e-mail
Šedá zóna
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
Hnědá zóna
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
Černá zóna
P2P

Do 10 GB
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
64 kb/s

Nad 10 GB
32 kb/s
32 kb/s
0
0

MOBILNÍ INTERNET XXL - parametry FUP
Druh datového provozu
Bílá zóna
Web browsing, e-mail
Šedá zóna
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
Hnědá zóna
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
Černá zóna
P2P

Neomezený
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
64 kb/s

INTERNET - doplňkové služby
O2 Hot Spot - WIFI
Basic
Aktivační poplatek
Měsíční paušál
Volné hodiny
Cena za hodinu *1

Kč s DPH

Jednorázový přístup *3
1 hodina
2 hodiny
24 hodin

Kč bez DPH

1,21
1,00
181,50
150,00
10 hodin
36,30
30,00
Kč s DPH

Kč bez DPH

72,60
121,00
363,00

60,00
100,00
300,00

Nonstop *2
Aktivační poplatek
Měsíční paušál
Volné hodiny
Cena za hodinu *1

Kč s DPH

Kupon O2 Hot Spot
1 hodina

Kč s DPH

Kč bez DPH

40,33

33,33

Kč bez DPH

1,21
1,00
1087,99
899,17
bez omezení
0,00

▪ Tarif lze aktivovat samostatně nebo jako doplňkový datový tarif k hlasovému tarifu.
▪ Čas se měří od prvního připojení k přístupovému bodu služby O2 Hot Spot a běží nepřetržitě až do vypršení časového
limitu. Účtuje se vždy prvních pět minut po připojení, dále pak každých započatých 30 sekund.
*1 Cena za hodinu po vyčerpání volných hodin. Účtuje se prvních 5 minut a potom každých započatých 30 sekund.
Nevyužité volné hodiny se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období.
*2 U tarifu O2 Hot Spot Nonstop se účastník zavazuje užívat služby O2 nejméně po dobu 12 měsíců ode dne využití této
Speciální nabídky – tarifu. Pokud účastník poruší podmínky této nabídky nebo VP, může O2 požadovat v souladu s čl. 13.7
VP zaplacení smluvní pokuty ve výši 899,00 Kč za každý měsíc zbývající do ukončení závazku vyplývajícího ze Speciální
nabídky.
*3 Objednání jednorázového přístupového jména a hesla pomocí SMS (maximální doba platnosti).
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Denní internetové balíčky
Balíček
O2 Mobilní Internet 1 den
O2 Mobilní Internet 5 dní
O2 Mobilní Internet 10 dní
O2 Mobilní Internet 30 dní

Cena s DPH
50,00
200,00
350,00
900,00

Cena bez DPH
41,32
165,29
289,26
743,80

▪ Jednorázový balíček umožňuje vnitrostátní mobilní internetové připojení prostřednictvím technologie
GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA na stanovený počet 24 hodinových bloků (dnů).
▪ Balíček je možné čerpat po jednotlivých 24 hodinových blocích, jednotlivé bloky na sebe nemusejí navazovat a počátek
bloku nemusí být shodný s počátkem kalendářního dne. Čerpání 24 hodinového bloku nelze přerušit.
▪ Platnost balíčku končí uplynutím 2 měsíců ode dne jeho zřízení nebo výměnou SIM karty nebo přechodem na O2
Předplacený mobilní internet, a to bez ohledu na stav čerpání balíčku. Pokud skončí platnost balíčku, O2 nevyplácí za
případné nevyčerpané 24 hodinové bloky žádnou náhradu.
▪ Na jednotlivé 24 hodinové bloky je aplikována FUP 100 MB „Fair User Policy“ („FUP“). Parametry FUP jsou upraveny níže
v ceníku a na www.o2.cz.
▪ Balíček je možné objednat na značkových prodejnách, telefonicky na zákaznické lince a na internetových stránkách
www.o2pripojse.cz. O2 potvrdí aktivaci balíčku formou SMS. Na www.o2pripojse.cz si účastník může ověřit stav čerpání
balíčku a stav objednávky balíčku.
▪ Balíček je možné aktivovat jako doplňkovou službu k následujícím tarifům O2 Mobilní hlasové služby: O2 Pohoda, O2
[:kůl:], O2 Bronz, O2 Bronz Max, O2 Diamant, O2 Diamant Max, O2 Global, O2 Global Týden, O2 Global víkend, O2 Gold,
O2 Gold Max, O2 Individual, O2 NEON Basic L, O2 NEON Basic M, O2 NEON Basic S, O2 NEON Basic SMS, O2 NEON
Basic XL, O2 NEON Basic XXL, O2 NEON L, O2 NEON M, O2 NEON S, O2 NEON SMS, O2 NEON XL, O2 NEON XS, O2
NEON XXL, O2 Optimum, O2 Optimum Max, O2 Optimum Plus, O2 Optimum Plus Max, O2 Optimum Profi, O2 Platinum,
O2 Platinum Max, O2 Pohoda Simple, O2 Relax, O2 Relax Klasik, O2 Relax Max, O2 Relax Plus, O2 Relax Plus Max, O2
Silver, O2 Silver Max, O2 Simple 1350, O2 Simple 1980, O2 Simple 240, O2 Simple 240b, O2 Simple 600, O2 Simple 600b,
O2 Simple 980, O2 Simple 980b, O2 SMS, O2 SMS Max, O2 T!P Relax, O2 Tandem A, O2 Tandem B, O2 Tandem C,
tarifní řady O2 Podnikání a O2 ZERO.
▪ Pokud není vybrán žádný z kompatibilních tarifů O2 Mobilní hlasové služby, je balíček aktivován jako doplňková služba k
tarifu O2 ZERO.
DENNÍ INTERNETOVÉ BALÍČKY - parametry FUP
Druh datového provozu
Bílá zóna
Web browsing, e-mail
Šedá zóna
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
Hnědá zóna
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
Černá zóna
P2P

Do 100 MB
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
0

Nad 100 MB
16 kb/s
16 kb/s
0
0

O2 SMSENDER
O2 SMSENDER
odeslaná SMS
odeslaná MMS
aktivace služby, stažení a užívání aplikace

Kč s DPH

Kč bez DPH

1,90
9,50
0,00

1,57
7,85
0,00

▪ SMS odeslané do aplikace O2 SMSender jsou zpoplatněny dle aktuálního tarifu odesílatele a jsou na ně uplatňovány volné
SMS. Ceny O2 SMSenderu se účtují pouze při odeslání z aplikace O2 SMSender.
Mobile Internet a Mobile Internet Special *1
Kč s DPH
Mobile Internet a Mobile Internet Special *1
Aktivační poplatek nebo rekonfigurace
598,95
Měsíční paušál
Služba statická IP adresa
Kč s DPH
Služba statická IP adresa
598,95
Aktivační poplatek nebo rekonfigurace
Měsíční paušál
254,10

Kč bez DPH

495,00

0,00
Kč bez DPH

495,00
210,00

*1 Balíček služeb je platný vždy pro aktuální kaledářní měsíc, jeho platnost je automaticky prodlužována.Nevyčerpaná data
se nepřevádějí. Při objednání balíčku je zpoplatněna vždy plná měsíční sazba. Čerpání volných kB je v závislosti na
zvoleném APN. Po vyčerpání volných kB je účtování prováděno dle pravidel účtování GPRS při Roamingu.
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Služba O2 Data Servis (TECHNICKÁ PODPORA)
O2 Data Servis - běžná cena za instalaci
PC instalace do 30 minut
PC instalace do 60 minut
Za každou další započatou hodinu
Nastavení e-mailového klienta

Kč s DPH

Kč bez DPH

254,20
508,41
254,20
100,66

210,08
420,17
210,08
83,19

▪ Běžná instalace obsahuje instalaci mobilního telefonu (GSM modemu nebo Wi-Fi zařízení) do PC/notebooku, které bylo
nebo je v aktuální nabídce O2 , a nastavení připojení na internet prostřednictvím služeb O2GPRS Instant/UMTS/HSDPA,
O2 HSCSD Fast nebo O2 Hot Spot. Každá PC instalace pro mobilní telefon je počítána samostatně. Instalace pro více
mobilních telefonů na jedno PC zařízení je počítána samostatně za každý mobilní telefon.
▪ Nastavení e-mailového klienta v mobilním telefonu obsahuje nastavení parametrů e-mailového klienta v mobilním telefonu,
který byl nebo je v aktuální nabídce O2.
▪ Ceny jsou platné za výše uvedených podmínek při využití služby O2 Data Servis na Značkových prodejnách O2
poskytujících instalace a nastavení internetu. Seznam těchto prodejen naleznete na www.o2.cz.
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DATOVÉ TARIFY - Dále již nenabízené služby
1) DATOVÉ TARIFY - pro mobilní telefon

E-MAIL
s DPH

O2 E-MAIL
Měsíční
paušal/*1
GPRS/ EDGE/
UMTS/ HSDPA

bez DPH

E-MAIL
s DPH

GSM Data (CSD/
HSCSD)

bez DPH

E-MAIL
s DPH
bez DPH

E-MAIL
PLUS
s DPH

EXPRES FAX
(Fax/hlas
schránka)

UMTS/ HSDPA

E-MAIL
PLUS
s DPH

GSM Data (CSD/
HSCSD)

bez DPH

DATA 120
s DPH
bez DPH

DATA 120
s DPH
bez DPH

0

0,00

Měsíční
paušal

Volné kB /
minuty

Wap O2
Active/*9

235,95
195,00

0

0,00

Měsíční
paušal/*2

Volné kB /
minuty

Wap O2
Active/*9

0,00

0

/

Volné kB /
minuty

GSM Data
(CSD/
HSCSD)

0,71
0,59

0,04
0,03

/
/

Wap
Mobil Internet
ostatní/*8
1,02
0,84

/
/

Odeslaná data na čísla:
O2 - mobil
ostatní ČR

2,42
2,00

4,84
4,00

Wap
Mobil Internet
ostatní/*8
/

7,26
6,00

Odeslaná data na čísla:
O2 - mobil
ostatní ČR
4,84
4,00

/

7,26
6,00

APN WAP
APN INTERNET
Wap O2
Wap
Odeslaná data na čísla:
Mobil Internet
Active/*9 ostatní/*8
O2 - mobil
ostatní ČR

361,79
299,00

20000 Kb /
*5

0,00

Měsíční
paušal

Volné kB /
minuty

Wap O2
Active/*9

361,79
299,00

20000 Kb /
*5

0,00

O2 DATA 120 / *6
Měsíční Volné kB /
paušal
minuty

GPRS/
EDGE/
UMTS/
HSDPA

APN WAP
APN INTERNET
Wap O2
Wap
Odeslaná data na čísla:
Mobil Internet
Active/*9 ostatní/*8
O2 - mobil
ostatní ČR

121,00
100,00

O2 E-MAIL PLUS *3
Měsíční
paušal
GPRS/ EDGE/

bez DPH

Volné kB /
minuty

Wap O2
Active/*9

363,00
300,00

120 minut /
*4,*7

0,00

Měsíční
paušal

Volné kB /
minuty

Wap O2
Active/*9

363,00
300,00

120 minut /
*4,*7

0,00

0,71
0,59

/
/

0,04
0,03

Wap
Mobil Internet
ostatní/*8
1,02
0,84

/
/

Odeslaná data na čísla:
O2 - mobil
ostatní ČR
4,84
4,00

2,42
2,00

7,26
6,00

APN WAP
APN INTERNET
Wap
Odeslaná data na čísla:
Mobil Internet
ostatní/*8
O2 mobil pevná síť
ostatní
0,71
0,59

0,04
0,03

/
/

/
/

/
/

Wap
Odeslaná data na čísla:
Mobil Internet
ostatní/*8
O2 mobil pevná síť
ostatní
1,02
0,84

2,42
2,00

4,84
4,00

2,42
2,00

7,26
6,00

▪ Ceny jsou uvedeny v Kč za 1 minutu mimo GPRS Instant/UMTS/HSDPA a měsíční poplatky. Účtuje se první celá minuta a
pak po sekundách.
▪ GPRS Instant/UMTS/HSDPA je účtováno v Kč za 1 kB. Pro provoz v síti O2 GSM není standardně třeba aktivovat datové
(resp. faxové) číslo, lze ho deaktivovat na žádost zákazníka. Sazba za kB je uplatněna od začátku spojení.
▪ Výběr technologie připojení je ovlivnitelné nastavením mobilního telefonu.
*1 Měsíční paušál pro tarify O2 Optimum Profi, O2 Business 150, O2 Business 360.
*2 O2 Gold, O2 Gold MAX, O2 Platinum, O2 Platinum MAX, O2 Diamant, O2 Diamant MAX, dále tarify O2 Business 300,
O2 Business 600, O2 Business 1200 a O2 Business Nonstop.
*3 Tarify WAP, O2 Internet Mobil 384 a O2 E-mail Plus obsahují faxovou službu. Účtována je dle sazeb GSM Data.
*4 Volné minuty se uplatňují na datové volání směr pevná síť (nepřevádějí se do dalšího zúčtovacího období)
*5 Volné kB se uplatňují na směr Mobile Internet (nepřevádějí se do dalšího zúčtovacího období)
*6 První odpojení v rámci zúčtovacího období je bezplatné, za každé další odpojení je účtován poplatek 598,95 Kč (495,bez DPH). Tarif O2 Internet Mobil 384 není zpoplatňován dle objemu přenesených dat. Objem přenesených dat je závislý na
vytížení sítě.
*7 V případě aktivace tarifu O2 DATA Nonstop II nejsou žádné volné minuty.
*8 Cena je účtována od šesté minuty CSD spojení, prvních pět minut spojení není účtováno. Sazba za kB je uplatněna od
začátku spojení jak při CSD, tak při GPRS/UMTS/HSDPA spojení.
*9 Tato cena neplatí pro služby stažení obsahu (např. vyzvánění, pozadí). Tyto služby jsou účtovány dle části Ostatní a
doplňkové služby Ceníku O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení.

Platnost od:
1.1.2013
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O2 INTERNET V MOBILU START
Měsíční paušál
Kč s DPH

Kč bez DPH

151,25

125,00

Aktivační poplatek

Poplatek za ukončení

Poplatek za změnu tarifu

0,00

0,00

0,00

O2 INTERNET V MOBILU
Měsíční paušál
Kč s DPH

Kč bez DPH

303,00

250,41

Aktivační poplatek

Poplatek za ukončení

Poplatek za změnu tarifu

0,00

0,00

0,00

▪ Tarify nelze od 1.11.2012 nově aktivovat.
▪ Tarify nelze aktivovat k tarifům O2 Neon, O2 [:kůl:], O2 Pohoda a O2 Podnikání.
▪ Poskytovatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Služby vybrané internetové aplikace (např. O2 SMSender) a zpoplatnit přístup
za tyto aplikace speciální sazbou dle aktuálního ceníku.
▪ Možnost využití tarifu platí až od následujícího dne po aktivaci služby.
▪ Na službu je uplatňována Fair User Policy (FUP) 150, resp. 500 MB/měsíc dle tarifu. Objemový limit je počítán po
30denních pevných oknech. Po uplynutí se objem dat nuluje. Parametry FUP jsou upraveny níže v ceníku a na www.o2.cz.
▪ V období od 15.9.2012 do 31.12.2012 dojde u tarifů O2 Internet v mobilu Start a O2 Internet v mobilu zřízených do
15.9.2012 ke zrušení omezení v podobě uplatňování FUP po týdenních oknech a FUP bude nadále uplatňována pouze po
30denních oknech. Aktuální způsob uplatňování FUP najdete na adrese www.mojeo2.cz.
O2 INTERNET V MOBILU START - parametry FUP
Druh datového provozu
Do 150 MB
Nad 150 MB
Bílá zóna
Web browsing, e-mail
Bez omezení
16 kb/s
Šedá zóna
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
Bez omezení
16 kb/s
Hnědá zóna
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
Bez omezení
0
Černá zóna
P2P
0
0
O2 INTERNET V MOBILU - parametry FUP
Druh datového provozu
Bílá zóna
Web browsing, e-mail
Šedá zóna
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
Hnědá zóna
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
Černá zóna
P2P
O2 SMS / DATA
SMS / DATA

Měsíční paušal Volné jednotky
235,95
195,00
235,95
195,00
235,95
195,00

Kč s DPH

Hlas

Kč bez DPH

GSM Data (CSD/ HSCSD)
GPRS/ EDGE/ UMTS/
HSDPA

Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH

SMS / DATA
Kč bez DPH

GSM Data (CSD/ HSCSD)

O2 / *3
Ostatní sítě

235,95
195,00
235,95
195,00

Kč s DPH

Hlas

SMS

Měsíční paušal

Kč s DPH
Kč bez DPH

1 až 40

Do 500 MB
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
0

APN WAP
APN INTERNET
Wap O2
Wap ostatní /
Mobil Internet
Active / *1
*2

0

/

0

0,00

0

0,00

špička

O2 mobil
mimo špičku

18,15
15,00
4,84
4,00

41 až 800

Nad 500 MB
16 kb/s
16 kb/s
0
0

/

/

1,02
0,84
0,71
0,59

2,42
2,00
0,04
0,03

O2 pevná a ostatní sítě
špička
mimo špičku

6,05
5,00
2,42
2,00

18,15
15,00
9,68
8,00

801 až 8000

6,05
5,00
4,84
4,00

nad 8000

Kč s DPH

Kč bez DPH

Kč s DPH

Kč bez DPH

Kč s DPH

Kč bez DPH

Kč s DPH

Kč bez DPH

1,57
1,82

1,30
1,50

1,33
1,82

1,10
1,50

1,09
1,82

0,90
1,50

0,91
1,82

0,75
1,50

▪ Účtuje se první celá minuta a pak po sekundách. GPRS Instant/UMTS/HSDPA je účtováno v Kč za 1 kB mimo aktivační a měsíční
poplatky.

▪ Tarif SMS/Data neumožňuje užití služeb: Faxová služba, přidržení hovoru, konferenční hovor, signalizace příchozího
hovoru. Pro provoz v síti O2 není standardně třeba aktivovat datové (resp. faxové) číslo, lze ho doaktivovat na žádost
zákazníka. Volání na záznamovou službu je za ceny volání směr O2.
▪ Časová rozmezí - hovory jsou účtovány v závislosti na časovém rozmezí, ve kterém voláte:
špička : všední dny 08:00 - 20:00 hodin
mimo špičku : všední dny 20:00 - 08:00 hodin, víkendy a státní svátky

Platnost od:
1.1.2013
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*1 Tato cena neplatí pro služby stažení obsahu (např. vyzvánění, pozadí). Tyto služby jsou účtovány dle části Ostatní a
doplňkové služby Ceníku O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení.
*2 Cena je účtována od šesté minuty CSD spojení, prvních pět minut spojení není účtováno. Sazba za kB je uplatněna od
začátku spojení jak při CSD, tak při GPRS/UMTS/HSDPA spojení.
*3 Cena získaná množstevní slevou se vztahuje na všechny textové zprávy odeslané v rámci sítě O2 a do sítí zahraničních
operátorů za aktuální zúčtovací období. Uvedené ceny jsou v Kč za 1 odeslanou zprávu.
O2 Přepínám
Tarif Přepínám Den *1
Aktivační poplatek
Denní paušál
Volné odchozí sekundy

Kč s DPH

Kč bez DPH

0,00
47,19
39,00
neomezeno

Tarif Přepínám Nonstop *2
Aktivační poplatek
Měsíční paušál
Volné odchozí sekundy

Kč s DPH

Kč bez DPH

0,00
482,79
399,00
neomezeno

▪ Roaming v rámci služby je účtován jako přenesená GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA data za sazbu WAP (příchozí/odchozí)
dle cen Roamingovýh datových přenosů.
*1 Služba je platná 24 hodin od aktivace služby.
*2 Novým uživatelům tarifu Přepínám Nonstop jsou poplatky za využívání služby O2 Přepínám v rámci sítě O2 během
prvních dvou zúčtovacích období zahrnuty do celkové částky za hlasové služby O2. Jedná se o zúčtovací období, během
kterého dojde k aktivaci tarifu, a o celé následující zúčtovací období. V případě deaktivace služby během těchto dvou
zúčtovacích období nevyčerpaná část bezplatného využití služby propadá.
3) DATOVÉ TARIFY - pro mobilní připojení PC / notebooku
Tarify nabízené od 2.8.2010 do 31.10.2012
O2 Mobilní internetové připojení

Varianta
tarifu

Tarif

Služba O2 Mobilní
internetové připojení
samostatně

Měsíční paušál
O2 Mobilní Internet Start*4, *6
FUP: 500MB/měsíc
Technologie:
CDMA, WiFi
O2 Mobilní Internet Start*4, *6
FUP: 500MB/měsíc
Technologie: GPRS/EDGE/
UMTS/HSDPA, WiFi
O2 Mobilní Internet Start*4, *6,*12
FUP: 500MB/měsíc
Technologie:
CDMA, WiFi
O2 Mobilní Internet Start*4, *7
FUP: 500MB/měsíc
Technologie: GPRS/EDGE/
UMTS/HSDPA, WiFi
O2 Mobilní Internet Standard*4
FUP: 2 GB/měsíc
Technologie:
CDMA, WiFi
O2 Mobilní Internet Standard*4
FUP: 2 GB/měsíc
Technologie: GPRS/EDGE/
UMTS/HSDPA, WiFi
O2 Mobilní Internet Standard*4
FUP: 2 GB/měsíc
Technologie: CDMA/GPRS/
EDGE/UMTS/HSDPA, WiFi
O2 Mobilní Internet Pro *4
FUP: 10 GB/měsíc
Technologie:
CDMA, WiFi

Platnost od:
1.1.2013

Služba O2 Mobilní
internetové připojení k
xDSL službě*3

Služba O2 Mobilní
internetové připojení ke
službě Digitální televize
O2TV

Měsíční paušál

Měsíční paušál

Kč s DPH

Kč bez DPH

Kč s DPH

Kč bez DPH

Kč s DPH

Kč bez DPH

CDMA

303,00

250,41

202,00

166,94

202,00

166,94

UMTS

303,00

250,41

202,00

166,94

202,00

166,94

Combo*1

303,00

250,41

/

/

/

/

Combo*2

605,00

500,00

302,50

250,00

302,50

250,00

CDMA

505,00

417,36

303,00

250,41

303,00

250,41

UMTS

505,00

417,36

303,00

250,41

303,00

250,41

Combo *1

505,00

417,36

/

/

/

/

CDMA

757,00

625,62

555,00

458,68

555,00

458,68
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O2 Mobilní Internet Pro *4
FUP: 10 GB/měsíc
Technologie: GPRS/EDGE/
UMTS/HSDPA, WiFi
O2 Mobilní Internet Pro *4
FUP: 10 GB/měsíc
Technologie: CDMA/GPRS/
EDGE/UMTS/HSDPA, WiFi
O2 Mobilní Internet Pro *4, *7
FUP: 10 GB/měsíc
Technologie: CDMA/GPRS/
EDGE/UMTS/HSDPA, WiFi
O2 Mobilní Internet Neomezený *4
Technologie:
CDMA, WiFi
O2 Mobilní Internet Neomezený *4
Technologie: GPRS/EDGE/
UMTS/HSDPA, WiFi
O2 Mobilní Internet Neomezený *4
Technologie: CDMA/GPRS/
EDGE/UMTS/HSDPA, WiFi

UMTS

757,00

625,62

555,00

458,68

555,00

458,68

Combo *1

757,00

625,62

/

/

/

/

Combo *2

907,50

750,00

/

/

/

/

CDMA

1000,00

826,45

800,00

661,16

800,00

661,16

UMTS

1000,00

826,45

800,00

661,16

800,00

661,16

Combo *1

1000,00

826,45

/

/

/

/

Combo *2

1159,58

958,33

907,50

750,00

1109,17

916,67

O2 Mobilní Internet Neomezený *4, *7

Technologie: GPRS/EDGE/
UMTS/HSDPA, WiFi

▪ Tarify nelze od 1.11.2012 nově aktivovat.
Tarify nabízené do 1.8.2010
O2 Mobilní internetové připojení

Varianta
tarifu

Tarif

Služba O2 Mobilní
internetové připojení
samostatně
Měsíční paušál

O2 Mobilní Internet Start*4,*9
FUP: 500MB/měsíc (tj.125 MB/7dní)
Technologie:
CDMA, WiFi
O2 Mobilní Internet Start*4
FUP: 500MB/měsíc (tj.125 MB/7dní)
Technologie: GPRS/EDGE/
UMTS/HSDPA, WiFi
O2 Mobilní Internet Start*4,*9
FUP: 500MB/měsíc (tj.125 MB/7dní)
Technologie: GPRS/EDGE/
UMTS/HSDPA, WiFi
O2 Mobilní Internet Standard*4, *5
FUP: 2 GB/měsíc
Technologie:
CDMA, WiFi
O2 Mobilní Internet Standard*4, *5
FUP: 2 GB/měsíc
Technologie: GPRS/EDGE/
UMTS/HSDPA, WiFi
O2 Mobilní Internet Standard*4, *5
FUP: 2 GB/měsíc
Technologie: CDMA/GPRS/
EDGE/UMTS/HSDPA, WiFi
O2 Mobilní Internet *4
FUP: 10 GB/měsíc (tj. 2,5 GB/7 dní)
Technologie:
CDMA, WiFi
O2 Mobilní Internet *4
FUP: 10 GB/měsíc (tj. 2,5 GB/7 dní)
Technologie: GPRS/EDGE/
UMTS/HSDPA, WiFi
Platnost od:
1.1.2013

Služba O2 Mobilní
Služba O2 Mobilní
internetové připojení ke
internetové připojení
službě Digitální televize
k xDSL službě*3
O2TV
Měsíční paušál
Měsíční paušál

Kč s DPH

Kč bez DPH

Kč s DPH

Kč bez DPH

Kč s DPH

Kč bez DPH

CDMA

/

/

201,67

166,67

302,50

250,00

UMTS

302,50

250,00

201,67

166,67

302,50

250,00

combo *1

/

/

403,33

333,33

605,00

500,00

CDMA

504,17

416,67

/

/

/

/

UMTS

504,17

416,67

/

/

/

/

combo *1

504,17

416,67

/

/

/

/

CDMA

756,25

625,00

151,25

125,00

252,08

208,33

UMTS

756,25

625,00

151,25

125,00

252,08

208,33
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O2 Mobilní Internet *4
FUP: 10 GB/měsíc (tj. 2,5 GB/7 dní)
Technologie: CDMA/GPRS/
EDGE/UMTS/HSDPA, WiFi
O2 Mobilní Internet *4, *8
FUP: 10 GB/měsíc (tj. 2,5 GB/7 dní)
Technologie: CDMA/GPRS/
EDGE/UMTS/HSDPA, WiFi
O2 Mobilní Internet Plus *4
Technologie:
CDMA, WiFi
O2 Mobilní Internet Plus *4
Technologie: GPRS/EDGE/
UMTS/HSDPA, WiFi
O2 Mobilní Internet Plus *4
Technologie: CDMA/GPRS/
EDGE/UMTS/HSDPA, WiFi
O2 Mobilní Internet Plus *4, *8
Technologie: CDMA/GPRS/
EDGE/UMTS/HSDPA, WiFi

combo *1

756,25

625,00

302,50

250,00

504,17

416,67

combo *2

907,50

750,00

302,50

250,00

504,17

416,67

CDMA

1008,33

833,33

453,75

375,00

554,58

458,33

UMTS

1008,33

833,33

453,75

375,00

554,58

458,33

combo *1

1008,33

833,33

907,50

750,00

1109,17

916,67

combo *2

1159,58

958,33

907,50

750,00

1109,17

916,67

▪ Tarify nelze od 1.11.2012 nově aktivovat.
▪ Aktivační poplatek za zřízení služby O2 Mobilní internetové připojení je 99,- Kč s DPH (81,82 Kč bez DPH).
▪ Pokud účastník služby O2 Mobilní internetové připojení užívá tuto službu samostatně bez xDSL služby nebo služby Digitální televize
O2 TV a je současně účastníkem další SIM karty, na které má zřízenu O2 Mobilní hlasovou službu s tarifem řady O2 Neon (SMS, S, M,
L, L+, XL, XXL) se závazkem na 24 nebo 36 měsíců nebo s tarifem z řady O2 Podnikání se závazkem na 24 nebo 36 měsíců a obě tyto
SIM karty jsou registrovány pod stejným zákaznickým kódem, má nárok na slevu ve výši 100,- Kč s DPH (82,64 Kč bez DPH) z
měsíčního paušálu služby O2 Mobilní internetové připojení.
Nárok na slevu se nevztahuje na účastníky s tarifem O2 Mobilní Internet Start.

▪ Služby O2 Mobilní internetové připojení nejsou zpoplatňovány dle objemu přenesených dat. Aktuální přenosová rychlost je
závislá na vytížení sítě.
▪ Účastník si aktivuje tarif ve variantě dle typu technologie, kterou bude využívat.
▪ Účastník je oprávněn užívat službu O2 Mobilní internetové připojení v jednom okamžiku pouze prostřednictvím jedné
technologie.
▪ Na tarify nabízené od 2.8.2010 je uplatňována Fair User Policy (FUP) 500 MB, resp. 2 GB, resp. 10 GB/měsíc dle tarifu.
Objemový limit je počítán po 30denních oknech. Po uplynutí se objem dat nuluje. Parametry FUP jsou upraveny níže v
ceníku a na www.o2.cz.
▪ V období od 15.9.2012 do 31.12.2012 dojde u tarifů užívaných na technologii CDMA zřízených do 15.9.2012 ke zrušení
omezení v podobě uplatňování FUP po 7denních oknech a FUP bude nadále uplatňována pouze po 30denních oknech.
Aktuální způsob uplatňování FUP najdete na adrese www.mojeo2.cz.
▪ V případě přerušení poskytování služby O2 Mobilní internetové připojení je služba přerušena na všech technologiích,
prostřednictvím kterých je poskytována.
▪ Na snížené ceny služby O2 Mobilní internetové připojení se službou xDSL nebo Digitální televize O2 TV má účastník
(fyzická osoba) nárok, pouze pokud je současně účastníkem služby xDSL nebo Digitální televize O2 TV a aktivně přiřadí
(spáruje) mobilní číslo, na kterém je mu služba O2 Mobilní internetové připojení poskytována, k číslu své přípojky, na které
je mu poskytována služba xDSL nebo Digitální televize O2 TV. Na snížené ceny služby O2 Mobilní internetové připojení se
službou xDSL nebo Digitální televize O2TV má účastník nárok pouze v případě, že hradí řádně a včas cenu za xDSL službu
nebo za službu Digitální televize O2 TV. V opačném případě je O2 oprávněna již poskytnuté slevy účastníkovi doúčtovat.
Účastník má nárok pouze na jednu službu O2 Mobilní internetové připojení se sníženou cenou k jedné službě xDSL nebo
Digitální televize O2 TV.
▪ Na sníženou cenu služby O2 Mobilní internetové připojení v případě užití se službou xDSL nebo Digitální televize O2 TV
nemá nárok účastník s tarifem O2 Mobilní Internet a O2 Mobilní Internet Plus, pokud si tento tarif aktivoval 1.3.2010 a
později.
▪ Na sníženou cenu služby O2 Mobilní internetové připojení v případě užití se službou xDSL nebo Digitální televize O2 TV
nemá nárok účastník služby O2 Mobilní internetové připojení, který si po 15.5.2012 službu O2 Mobilní internetové připojení
zřídí na stejné SIM kartě, na které čerpá slevu O2 Internet/O2TV.
▪ Záruka spokojenosti: Účastník, který si nově zřídí službu O2 Mobilní internetové připojení ve variantě UMTS a současně
zakoupí USB stick Huawei E173, má do 14 dnů ode dne zřízení služby na prodejním místě, kde si službu zřídil, možnost
zrušit službu dohodou s okamžitou účinností. Tuto výhodu může využít pouze účastník, který má uhrazena všechna již
vystavená vyúčtování. Pokud účastník před uzavřením této dohody vrátí nepoškozený a kompletní modem zakoupený
společně se zřízením služby v rámci Speciální nabídky nebo za standardní cenu, má nárok na vrácení kupní ceny modemu
a případné ukončení Speciální nabídky bez vystavení smluvní pokuty. Účastník, který společně se zřízením služby využije
Speciální nabídku na zakoupení modemu za zvýhodněnou cenu a nevrátí před uzavřením dohody nepoškozený a kompletní
modem, má nárok na zrušení služby dohodou pouze v případě, že uhradí smluvní pokutu uvedenou v Ceníku Speciální
nabídky. Smluvní pokutu je nutné uhradit na prodejním místě a na její úhradu nelze použít HW jistotu složenou při
zakoupení modemu.
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Účastník, který si službu zřídí na značkové prodejně ze seznamu dostupného na internetových stránkách
www.cz.o2.com/minternet může tuto výhodu využít na kterékoli značkové prodejně z tohoto seznamu. Složená HW jistota
se převede do formy přeplatku, ze kterého může účastník hradit ostatní mobilní služby poskytované O2 nebo může požádat
o jeho vrácení bankovním převodem. Tuto výhodu může účastník využít pouze jednou za 12 měsíců.
▪ Podmínky tarifů služby O2 Mobilní Internetové připojení nabízených do 1.8. 2010 se mění na podmínky tarifů nabízených
od 2.8.2010 dle tabulky níže. Migrace na nové portfolio proběhne postupně dle technických možností O2.
Tarif O2 Mobilní Internet do 1.8. 2010
O2 Mobilní Internet UMTS
O2 Mobilní Internet CDMA
O2 Mobilní Internet Combo *1
O2 Mobilní Internet Combo *2
O2 Mobilní Internet Plus UMTS
O2 Mobilní Internet Plus CDMA
O2 Mobilní Internet Plus Combo *1
O2 Mobilní Internet Plus Combo*2

Tarif O2 Mobilní Internet od 2.8. 2010
O2 Mobilní Internet Pro UMTS
O2 Mobilní Internet Pro CDMS
O2 Mobilní Internet Pro Combo *1
O2 Mobilní Internet Pro Combo *2
O2 Mobilní Internet Neomezený UMTS
O2 Mobilní Internet Neomezený CDMA
O2 Mobilní Internet Neomezený Combo*1
O2 Mobilní Internet Neomezený Combo*2

Tarif O2 Mobilní Internet k ADSL do 1.8. 2010
O2 Mobilní Internet UMTS *10
O2 Mobilní Internet CDMA *10
O2 Mobilní Internet Combo *1, *10
O2 Mobilní Internet Combo *2
O2 Mobilní Internet Plus UMTS
O2 Mobilní Internet Plus CDMA
O2 Mobilní Internet Plus Combo *1
O2 Mobilní Internet Plus Combo *2

Tarif O2 Mobilní Internet k ADSL od 2.8. 2010
O2 Mobilní Internet Start UMTS
O2 Mobilní Internet Start CDMA
O2 Mobilní Internet Start Combo *1
O2 Mobilní Internet Start Combo *2
O2 Mobilní Internet Neomezený UMTS
O2 Mobilní Internet Neomezený CDMA
O2 Mobilní Internet Neomezený Combo *1
O2 Mobilní Internet Neomezený Combo *2

Tarif O2 Mobilní Internet k O2TV do 1.8. 2010 Tarif O2 Mobilní Internet k O2TV od 2.8. 2010
O2 Mobilní Internet Start UMTS
O2 Mobilní Internet Start CDMA
O2 Mobilní Internet Start Combo *1
O2 Mobilní Internet UMTS *11
O2 Mobilní Internet CDMA *11
O2 Mobilní Internet Combo *1, *11
O2 Mobilní Internet Combo *2
O2 Mobilní Internet Plus UMTS
O2 Mobilní Internet Plus CDMA
O2 Mobilní Internet Plus Combo *1
O2 Mobilní Internet Plus Combo *2

O2 Mobilní Internet Standard UMTS
O2 Mobilní Internet Standard CDMA
O2 Mobilní Internet Standard Combo *1
O2 Mobilní Internet Start UMTS
O2 Mobilní Internet Start CDMA
O2 Mobilní Internet Start Combo *1
O2 Mobilní Internet Start Combo *2
O2 Mobilní Internet Neomezený UMTS
O2 Mobilní Internet Neomezený CDMA
O2 Mobilní Internet Neomezený Combo *1
O2 Mobilní Internet Neomezený Combo *2

*1 Na tento měsíční paušál má nárok účastník, který užívá službu O2 Mobilní internetové připojení pouze prostřednictvím
combo modemu, tedy modemu, který umožňuje připojení jak k CDMA, tak i k UMTS síti.
*2 Měsíční paušál v této výši hradí účastník, který užívá službu O2 Mobilní internetové připojení prostřednictvím jiných
zařízení, než combo modemu. Od 1.3.2010 již nelze službu O2 Mobilní internetové připojení v této variantě aktivovat.
*3 xDSL službou se pro účely tohoto ceníku rozumí vysokorychlostní přístup k internetu prostřednictvím pevných sítí O2, a
to jak v případě, že O2 je poskytovatelem služby (služba O2 Internetové připojení), tak i v případě, kdy O2 není
poskytovatelem služby.
*4 Max.rychlost v síti UMTS je až 7,2Mbps a v síti CDMA 1024kbps
*5 Název varianty tarifu O2 Mobilní Internet Standard při současném využití služby xDSL nebo digitální televize O2TV se
mění na O2 Mobilní Internet Start.
*6 Účastník, který si do 28.2.2010 zřídil tarif O2 Mobilní Internet a aktivně si přiřadil mobilní číslo, na kterém O2 Mobilní
Internet užíval, k číslu své přípojky, na které je mu poskytována služba xDSL, bude platit měsíční paušál za tarif O2 Mobilní
Internet Start ve výši 151,25 Kč s DPH (125,- Kč bez DPH).
*7 Tento tarif nelze nově aktivovat.
*8 Fyzické osoby registrované dle RČ a firemní zákazníci s počtem aktivních SIM karet do tří kusů a/nebo do dvou pevných
linek, bez Rámcové dohody o poskytování zvýhodněných obchodních podmínek při odběru služeb od O2 si od 1.3. 2010
nemohou tento tarif aktivovat.
*9 Tarif lze aktivovat pouze ve variantě se současným využitím služby xDSL nebo Digitální televize O2TV. V případě, že
účastník službu xDSL nebo Digitální televize O2TV zruší, podmínky jeho tarifu se změní na podmínky tarifu O2 Mobilní
Internet Standard užívaný samostatně.
*10 Účastník, který si zřídil službu O2 Mobilní internetové připojení s tarifem O2 Mobilní Internet do 28.2.2010 a do této
doby aktivně přiřadil mobilní číslo, na kterém je mu tarif poskytován, k číslu přípojky, na které je mu poskytována služba
xDSL, a nadále tuto kombinaci služeb využívá, bude mít do 31.1.2011 parametry tarifu O2 Mobilní Internet (FUP 10
GB/měsíc-2,5 GB/7 dní) při zachování měsíčního paušálu 151,25 Kč s DPH (125,- Kč bez DPH). Po uplynutí zvýhodněného
období se podmínky tarifu tohoto účastníka změní na podmínky tarifu O2 Mobilní Internet Start, za který bude platit měsíční
paušál 151,25 Kč s DPH.
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*11 Účastník, který si zřídil službu O2 Mobilní internetové připojení s tarifem O2 Mobilní Internet do 28.2.2010 a do této
doby aktivně přiřadil mobilní číslo, na kterém je mu tarif poskytován, k číslu přípojky, na které je mu poskytována služba
digitální televize O2TV a nadále tuto kombinaci služeb využívá, bude mít do 31.1.2011 parametry tarifu O2 Mobilní Internet
(FUP 10 GB/měsíc-2,5 GB/7 dní) při zachování měsíčního paušálu 252,08 Kč s DPH (208,33 Kč bez DPH). Po uplynutí
zvýhodněného období se podmínky tarifu tohoto účastníka změní na podmínky tarifu O2 Mobilní Internet Start.
*12 Účastník, který si do 28.2.2010 zřídil tarif ve variante O2 Mobilní Internet a aktivně si přiřadil mobilní číslo, na kterém O2
Mobilní Internet užíval, k číslu své přípojky, na které je mu poskytována služba xDSL, bude platit měsíční paušál za tarif O2
Mobilní Internet Start ve výši 302,50 Kč s DPH (250,- Kč bez DPH).
O2 MOBILNÍ INTERNET START - parametry FUP
Druh datového provozu
Bílá zóna
Web browsing, e-mail
Šedá zóna
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
Hnědá zóna
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
Černá zóna
P2P

Do 500 MB
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
0

Nad 500 MB
32 kb/s
32 kb/s
0
0

O2 MOBILNÍ INTERNET STANDARD - parametry FUP
Druh datového provozu
Bílá zóna
Web browsing, e-mail
Šedá zóna
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
Hnědá zóna
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
Černá zóna
P2P

Do 2 GB
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
0

Nad 2 GB
32 kb/s
32 kb/s
0
0

O2 MOBILNÍ INTERNET PRO - parametry FUP
Druh datového provozu
Bílá zóna
Web browsing, e-mail
Šedá zóna
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
Hnědá zóna
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
Černá zóna
P2P

Do 10 GB
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
64 kb/s

Nad 10 GB
32 kb/s
32 kb/s
0
0

O2 MOBILNÍ INTERNET NEOMEZENÝ - parametry FUP
Druh datového provozu
Bílá zóna
Web browsing, e-mail
Šedá zóna
VPN, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...)
Hnědá zóna
FTP, video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP
Černá zóna
P2P

Neomezený
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
64 kb/s
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O2 Mobilní internetové připojení

Varianta
tarifu

Tarif

O2 Internet Mobil 256
Maximální rychlost: 256 kbps
FUP: 0,6 GB / týden
Technologie: CDMA
O2 Internet Mobil 384
FUP: 1,5 GB / týden
Maximální rychlost: 384 kbps
Technologie: GPRS/EDGE/UMTS
O2 Internet Mobil 512 *2
Maximální rychlost: 512 kbps
FUP: 2,8 GB / týden
Technologie: CDMA/WiFi
O2 Internet Mobil 512 Plus *2,*3
FUP: 2,8 GB / týden
Technologie: CDMA/GPRS/
EDGE/UMTS/HSDPA,WiFi
O2 Internet Mobil 1024 *2
Maximální rychlost: 1024 kbps
FUP: 2,8 GB / týden
Technologie: CDMA, WiFi

Služba O2 Mobilní
internetové připojení
samostatně
Měsíční paušál

Speciální nabídka 12
měsíců *1

Speciální nabídka 24
měsíců *1

Měsíční paušál

Měsíční paušál

Kč s DPH

Kč bez DPH

Kč s DPH

Kč bez DPH

Kč s DPH

Kč bez DPH

CDMA

482,79

399,00

/

/

/

/

UMTS

785,29

649,00

724,79

599,00

664,29

549,00

CDMA

845,79

699,00

/

/

/

/

combo

845,79

699,00

/

/

/

/

CDMA

845,79

699,00

/

/

/

/

699,00

/

/

/

/

899,00

/

/

/

/

899,00

/

/

/

/

999,00

/

/

/

/

O2 Internet Mobil 1024 Speed *2

Maximální rychlost: 1024 kbps
845,79
UMTS
FUP: 2,5 GB / týden
Technologie: GPRS/EDGE/
UMTS/HSDPA, WiFi
O2 Internet Mobil 1024 Plus *3
FUP: 2,8 GB / týden
1087,79
combo
Technologie: CDMA/GPRS/
EDGE/UMTS/HSDPA, WiFi
O2 Internet Mobil 1024 Plus
Maximální rychlost: 1024 kbps
1087,79
CDMA
FUP: 2,8 GB / týden
Technologie: CDMA, WiFi
O2 Internet Kombi 1024 *2,*3
FUP: 1,5 GB / týden
1208,79
combo
Technologie: CDMA/GPRS/
EDGE/UMTS, WiFi
▪ Tarify nelze od 1.11.2012 nově aktivovat.
▪ Ceny volání a WAPu u služby O2 Internet Mobil 384, O2 Internet

Mobil 512 Plus, O2 Internet Mobil 1024 Plus, O2 Internet

Mobil 1024 Speed a O2 Internet Kombi 1024 jsou účtovány dle tarifu O2 Internet Mobil 384. U všech tarifů O2 Internet Mobil
je komunikace P2P omezována od počátku (týká se i tarifu O2 Internet Mobil 1024 Plus s neomezeným FUP)
▪ Služby Internet nejsou zpoplatňovány dle objemu přenesených dat. Objem přenesených dat je závislý na vytížení sítě.
Přenosová rychlost závisí na nabídce připojení k Internetu pro danou lokalitu zákazníka
▪ Účastník se zavazuje užívat v rámci služby Internet v jednom okamžiku pouze jeden typ připojení. V případě porušení
tohoto závazku je O2 oprávněna po předchozím upozornění omezit nebo přerušit poskytování služby Internet.
▪ V případe přerušení poskytování Služby na základě žádosti účastníka, bude Služba přerušena jako celek, tj. na všech
technologiích, prostřednictvím kterých je Služba poskytována. Po dobu přerušení poskytování Služby nebude účastníkovi
účtována poměrná část tarifu odpovídající době, po kterou bylo poskytování Služby přerušeno.
▪ Varianta tarifu combo znamená možnost připojení přes všechny mobilní sítě O2 (CDMA, GPRS/EDGE/UMTS/HSPA)
*1 Účastník se zavazuje užívat služeb O2 Internet Mobil 384,nejméně po dobu 12, resp. 24 měsíců, ode dne využití této
nabídky služeb Internet Mobil. Pokud účastník poruší podmínky této nabídky, může O2 požadovat zaplacení jednorázové
smluvní pokuty ve výši 990,00 Kč.
*2 Na službu je uplatňována Fair User Policy (FUP) – viz dokument: Parametr FUP u služby O2 Internet na www.cz.o2.com.
Služba O2 Internet Kombi 1024 se již nenabízí.
*3 Max.rychlost v síti UMTS je až 7,2Mbps a v síti CDMA 1024kbps
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TARIFNÍ BALÍČKY A ZVÝHODNĚNÍ

O2 Neomezené zprávy
Cena v Kč / měsíc

Služba
O2 Neomezené zprávy

s DPH

bez DPH

201,67

166,67

▪ Balíček O2 Neomezené zprávy znamená neomezené bezplatné posílání SMS zpráv na všechna čísla v
mobilní i pevné síti O2 a MMS zpráv na všechna čísla v mobilní síti O2 v rámci ČR.
▪ Volné jednotky z balíčku nespotřebovávají volné jednotky z tarifu ani z Top balíčků.
▪ Aktivace služby se provádí zdarma zasláním SMS ve tvaru NEOSMS A na 999111.
▪ Deaktivace služby se provádí zdarma zaslání SMS ve tvaru NEOSMS D na 999111.
▪ Při aktivaci balíčku během účtovacího období je zákazníkovi účtována poměrná část měsíčního poplatku.
▪ Balíček lze aktivovat k paušálním tarifům řady O2 Neon, O2 Neon Basic, kromě tarifů O2 Neon SMS a O2
Neon Basic SMS a k tarifům O2 Neon XS, O2 Kůl
O2 TOP balíčky
Měsíční paušál

O2 TOP balíčky
O2 Top SMS
O2 Top MMS

Kč s DPH

Kč bez DPH

185,00
65,00

152,89
53,72

Volné minuty

Volné SMS

Volné MMS

-

200
-

20

O2 TOP SMS - volné SMS se uplatňují kdykoli do všech mobilních sítí (mimo Premium SMS) v rámci ČR.
O2 TOP MMS - 20 volných MMS do všech sítí.
▪ Aktivace a deaktivace služeb O2 TOP je bezplatná.
▪ Volné jednotky se uplatňují pouze v rámci ČR
▪ Nevyužité SMS a MMS se nepřevádí do následujícího zúčtovacího období.
▪ TOP SMS a MMS se uplatňují po využití volných SMS a MMS ze zákazníkova tarifu.
▪ K jednomu telefonnímu číslu je možné zakoupit maximálně jeden balíček O2 Top dané kategorie, je možné
kombinovat služby O2 TOP různých kategorií.
▪ Pokud je služba O2 Top aktivována v průběhu zúčtovacího období, účtuje se poměrná část měsíčního
poplatku a volných minut, SMS nebo MMS.
▪ O2 Top služby je možné aktivovat i k tarifům O2 Tandem A, O2 Tandem B, O2 Tandem C (s výjimkou O2
Top Relax) i k tarifům řady NEON a NEON Basic (XS, S, SMS, M, L, L+, XL, XXL), k tarifům řady O2
Podnikání a O2 Podnikání Basic.
▪ K tarifům řady O2 Business lze aktivovat pouze balíček O2 Top SMS a O2 Top MMS. K tarifům řady O2
Business MAX lze aktivovat pouze balíček O2 Top SMS.
▪ SMS zaslané do aplikace ICQ jsou zpoplatněny dle aktuálního tarifu a nejsou na ně uplatňovány volné
SMS. SMS zaslané přes službu O2 SMSender jsou zpoplatněny dle ceníku O2 SMSender a nejsou na ně
uplatňovány volné SMS.
Volej domů zdarma
Týdenní paušál

Počet čísel
1 pevná
1 mobil

Kč s DPH

Kč bez DPH

20,17
50,42

16,67
41,67

1 pevnou a 2 mobil

60,50

50,00

2 - 3 mobil

60,50

50,00

Možnosti
Zřízení - poprvé v měsíci
Zřízení - následující v měsíci
Zrušení skupiny
Změna skupiny
Odhlášení ze skupiny

Jednorázové poplatky
Kč s DPH

Kč bez DPH

0,00
35,09

29,00
0,00

35,09

29,00
0,00

▪ V rámci balíčku Volej domů zdarma mohou zákazníci po vyčerpání volných jednotek svého paušálu
bezplatně volat v rámci ČR na 1 - 3 čísla v síti O2 (1 fixní číslo v síti O2, 1 fixní číslo v síti O2+2 mobilní
čísla v síti O2 nebo 1-3 mobilní čisla v síti O2). Aktivace i deaktivace služby je bezplatná. Služba je
automaticky reaktivována. V případě přechodu z vyššího tarifu na nižší je je účtován poplatek ve výši 41,67
Kč bez DPH (50,42 Kč s DPH).
▪ Změna čísla ve skupině je možná až po uplynutí zúčtovacího období. Zákazníci, kteří si jako číslo zvolí
dalšího paušálního zákazníka si tuto službu nemohou aktivovat pokud:mají mezi sebou službu O2 Star, O2
Spolu, O2 Tandem, Jdu taky nebo je-li účastnické číslo zákazníka součástí projektu Krizového řízení.
Aktivace je možná pouze po předchozí deaktivaci uvedených služeb.
▪ Službu Volejte domů zdarma není možné aktivovat k tarifům řady O2 Neon a O2 Neon Basic.
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Balíčky iPHONE
Každý balíček iPhone nabízí zákazníkům spolu s mobilním telefonem typu iPhone 3G balíček hlasových a
datových služeb O2 za cenově zvýhodněných podmínek.
Na balíček iPhone má nárok každý zákazník, který uzavře smlouvu se závazkem řádného využívání služeb
O2 na dobu 24 měsíců s určitou výší Minimálního plnění po celou dobu závazku a podmínkami dle příslušné
„Speciální nabídky“.
Balíčky iPhone jsou určené k aktivaci pouze společně se zakoupením telefonu typu iPhone 3G za
zvýhodněnou cenu, stanovenou pro každý iPhone balíček zvlášť.
Každý balíček iPhone se skládá z
- standardního hlasového tarifu, dle platných podmínek tohoto tarifu
- balíčku volných SMS, případně minut, nad rámec tarifu do všech sítí
- datového tarifu Internet v mobilu Start dle platných podmínek služby
- služby O2 Hot Spot s tarifem Nonstop bezplatně

iPhone balíček

iPhone 120
iPhone 150 *1
iPhone 300
iPhone 600
iPhone 1200
iPhone Nonstop

Tarif
O2 Business
120
O2 Business
150
O2 Business
300
O2 Business
600
O2 Business
1200
O2 Business
Nonstop

Volné
Volné
minuty *3 SMS *3
40

50

50

50

70

50

100

50

9999

50

200 *2

50

Měsíční paušál
Internet v
O2
Hlasový tarif mobilu HotSpot
Start
Nonstop
695,75
(575,00)
726,00
(600,00)
1210,00
(1 000,00)
2057,00
(1 700,00)
3872,00
(3 200,00)
1694,00
(1 400,00)

151,25
(125,00)
151,25
(125,00)
151,25
(125,00)
151,25
(125,00)
151,25
(125,00)
151,25
(125,00)

0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)

Měsíčně
celkem
847,00
(700,00)
877,25
(725,00)
1361,25
(1 125,00)
2208,25
(1 825,00)
4023,25
(3 325,00)
1845,25
(1 525,00)

Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH (bez DPH)
*1 Tento balíček je určen výhradně pro zákazníky s uzavřenou tzv. Rámcovou dohodou.
*2 Balíček 200 volných minut na volání do sítě T-Mobile a Vodafone (volání do pevné sítě O2 a pevných sítí
je za 0,- Kč).
*3 Volné jednotky nad rámec tarifu

iPhone balíček
iPhone
Silver
iPhone
Optimum Profi
iPhone Optimum
Profi Promo *4
iPhone
Gold
iPhone
Platinum
iPhone
Diamant

Tarif

O2 Silver

Volné
Volné
minuty *3 SMS *3
50

50

50

50

50

50

O2 Gold

100

50

O2 Platinum

100

50

O2 Diamant

200

50

O2 Optimum
Profi
O2 Optimum
Profi Promo

Měsíční paušál
Internet v
O2
Hlasový tarif mobilu HotSpot
Start
Nonstop
671,55
(555,00)
780,45
(645,00)
719,95
(595,00)
1076,90
(890,00)
1923,90
(1590,00)
3751,00
(3100,00)

151,25
(125,00)
151,25
(125,00)
151,25
(125,00)
151,25
(125,00)
151,25
(125,00)
151,25
(125,00)

0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)

Měsíčně
celkem
822,80
(680,00)
931,70
(770,00)
871,20
(720,00)
1228,15
(1 015,00)
2075,15
(1 715,00)
3902,25
(3 225,00)

Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH (bez DPH)
*4 Balíček lze aktivovat pouze dle podmínek pro aktivaci tarifu Optimum Profi Promo.
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iPhone balíček

Tarif

Víkendové
SMS do
sítě O2 *3

iPhone M

O2 Neon M

zdarma

20

iPhone L

O2 Neon L

zdarma

30

iPhone XL

O2 Neon XL

zdarma

100

iPhone XXL

O2 Neon XXL

zdarma

150

Volné
SMS *3

Měsíční paušál
Internet v
O2
Hlasový tarif mobilu HotSpot
Start
Nonstop
453,75
(375,00)
655,42
(541,67)
2016,67
(1666,67)
3932,50
(3250,00)

151,25
(125,00)
151,25
(125,00)
151,25
(125,00)
151,25
(125,00)

0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)

Měsíčně
celkem
605,00
(500,00)
806,67
(666,67)
2167,92
(1 791,67)
4083,75
(3 375,00)

Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH (bez DPH).
V případě aktivace jiného datového tarifu, než Internet v mobilu Start, bude celková cena balíčku iPhone
navýšena o rozdíl ceny tarifu Internet v mobilu Start a ceny aktivovaného tarifu.
U všech balíčků iPhone se nevyčerpané volné minuty nad rámec hlasového tarifu nepřevádějí do
následujícího zúčtovacího období.
Volné minuty a SMS nad rámec hlasového tarifu jsou čerpány vždy až po vyčerpání standardních volných
minut a SMS v rámci hlasového tarifu. Po uplynutí 24 měsíců od aktivace balíčku budou všechny volné
minuty a SMS nad rámec hlasového tarifu automaticky deaktivovány.
Speciální cena služby O2 Hot Spot s tarifem Nonstop za 0,- Kč měsíčně se uplatní pouze po dobu prvních
24 měsíců užívání Služby. Po uplynutí 24 měsíců se cena automaticky řídí platným ceníkem služby.
V případě změny balíčku iPhone na jiný balíček iPhone jsou volné minuty a SMS nad rámec tarifu od
účinnosti změny nastaveny dle nově zvoleného balíčku. V případě změny na jiný tarif musí dojít k ukončení
příslušné Speciální nabídky podle jejích podmínek, jsou deaktivovány volné minuty a SMS nad rámec tarifu a
současně je služba O2 Hot Spot s tarifem Nonstop dále zpoplatněna dle platného ceníku.
Doplňkové služby O2 NAVZÁJEM, O2 NAVZÁJEM Start
Standardní měsíční paušál
O2 Navzájem
O2 Navzájem *1
O2 Navzájem Start

Cena za minutu volání v
síti O2 v rámci skupiny *2

Aktivační poplatek *3

Kč s DPH

Kč bez DPH

Kč s DPH

Kč bez DPH

Kč s DPH

Kč bez DPH

201,67
100,83
50,42

166,67
83,33
41,67

0,00
0,00
2,52

0,00
0,00
2,08

97,83
97,83
97,83

80,85
80,85
80,85

▪ Cena za volání se účtuje způsobem dle tarifu účastníka.
▪ Doplňkové služby O2 Navzájem a O2 Navzájem Start umožňují vnitrostátní volání v síti O2 v rámci skupiny
až 7 O2 mobilních telefonních čísel za měsíční paušál.
▪ Založit skupinu a přizvat do ní až 6 dalších členů může pouze zakladatel skupiny. Mobilní číslo se může
účastnit pouze jedné skupiny. Mobilní čísla registrovaná na účastníka se mohou účastnit pouze jedné
skupiny.
▪ Zakladatelem skupiny může být pouze účastník O2 Mobilní hlasové služby s tarifem z řady O2 NEON
(včetně tarifu O2 NEON S v kombinaci se slevou pro Seniory a tarifu O2 NEON XS), z řady O2 Podnikání,
Magnetické tarify O2, Magnetické tarify O2 MAX, O2 Simple, O2 Business, O2 Business MAX a dále s
tarifem O2 [:kůl:], O2 Individual, O2 Pohoda Simple, O2 Pohoda, O2 Praktik, O2 Relax, O2 Relax Plus, O2
SMS, O2 SMS Max.
▪.Členem skupiny může být účastník O2 Mobilní hlasové služby s tarifem z řady O2 NEON (včetně tarifu O2
NEON S v kombinaci se slevou pro Seniory a tarifu O2 NEON XS), z řady O2 Podnikání, Magnetické tarify
O2, Magnetické tarify O2 MAX, O2 Simple, O2 Business, O2 Business MAX, Tandem a dále s tarifem O2
ZERO, O2 [:kůl:], O2 T!P RELAX, O2 Individual, O2 Pohoda Simple, O2 Pohoda, O2 Praktik, O2 Relax, O2
Relax Plus, O2 Start, O2 SMS, O2 SMS Max a dále účastník Předplacené služby O2 s tarifem O2 TXT, O2
Mix, O2 Fajn, O2 Original, O2 Quatro, O2 Fun, O2 Special, O2 Felicia, O2 NA!HLAS a O2 NA!PIS.
▪ Měsíční paušál za doplňkovou službu platí zakladatel i každý člen skupiny.
▪ Zakladatel založí skupinu, respektive přizve člena prostřednictvím SMS:
a. u doplňkové služby O2 Navzájem ve tvaru NAV xxxxxxxxx (kde xxxxxxxxx je O2 mobilní telefonní číslo
přizvaného) zaslané na číslo 999111,
b. u doplňkové služby O2 Navzájem Start ve tvaru NAVS xxxxxxxxx zaslané na číslo 999111.
▪ Pokud je přizvané číslo registrováno pod stejným referenčním číslem jako číslo zakladatele, je do skupiny
zařazeno automaticky, pokud je registrováno pod jiným referenčním číslem, je třeba pro vznik členství
odpovědět na pozvánku prostřednictvím SMS ve tvaru A na 999111.
▪ Doplňkové služby budou účastníkovi zřízeny nejpozději následující den po odeslání kladné odpovědi na
pozvánku formou SMS.
▪ Pro odmítnutí pozvánky je třeba zaslat SMS ve tvaru N na číslo 999111.
▪ Zasláním SMS odpovědi na pozvánku účastník reaguje vždy na naposledy přijatou pozvánku.
▪ Zakladatel ruší členství člena ve skupině formou SMS ve tvaru NAV D xxxxxxxxx zaslané na číslo 999111.
Zakladatel ruší celou skupinu formou SMS ve tvaru NAV D zaslané na číslo 999111.
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▪ Člen ruší své členství ve skupině formou SMS ve tvaru NAV D zaslané na číslo 999111.
▪ SMS zaslané na číslo 999111 jsou zdarma.
▪ Změnu varianty doplňkové služby může provést pouze zakladatel, a to tak, že zruší celou skupinu a založí
novou.
▪ Pokud je zakladatel skupiny (fyzická osoba)
-současně účastníkem dvou O2 mobilních čísel ze skupiny, obě tato čísla jsou registrována pod stejným
referenčním číslem a je na nich sjednán jeden z tarifů z řady O2 NEON S-XXL (včetně tarifu O2 NEON
SMS), z řady O2 Simple 240-1980, z řady Magnetické tarify O2, z řady Magnetické tarify O2 MAX, O2
Individual, O2 Praktik, O2 Relax, O2 Relax Plus, O2 SMS nebo O2 SMS MAX,
-a současně účastníkem služby O2 Internetové připojení na typu připojení Přípojka s tarifem O2 Internet,
O2 Internet Plus, O2 Internet Pro, O2 Internet Extra, O2Internet Plus Extra nebo služby Digitální televize
O2 TV na typu připojení Přípojka s tarifem O2 TV Komfort, O2 TV Plus, O2 TV Extra a O2 TV Extra Plus,
jsou měsíční paušály za doplňkovou službu O2 Navzájem pro dvě takto definovaná O2 mobilní telefonní
čísla součástí měsíční ceny za užívaný tarif služby O2 Internetové připojení nebo digitální televize O2 TV. O
tuto výhodu musí zakladatel skupiny požádat.
▪ Skupina bude automaticky zrušena, pokud bude zrušena O2 Mobilní hlasová služba na mobilním čísle
zakladatele skupiny, pokud dojde ke změně tarifu O2 Mobilní hlasové služby na mobilním čísle zakladatele
skupiny na nekompatibilní tarif, pokud bude mobilní číslo zakladatele skupiny dočasně odpojeno (s výjimkou
odpojení z důvodu krádeže, ztráty).
▪ Členství ve skupině bude automaticky zrušeno, pokud dojde k dočasnému odpojení členského čísla.
▪ Mobilní číslo s aktivní doplňkovou službou O2 Navzájem nemůže zároveň využívat služby O2 Navzájem
Start, O2 Volejte domů zdarma, Volání na 3 čísla zdarma, promo Stále spolu, mPhone.
▪ Mobilní číslo s aktivní doplňkovou službou O2 Navzájem může využívat služby, O2 Tandem, O2 Spolu, O2
Star, O2 Duet, O2 SIM karta IZS, O2 SIM Karta Kombi, O2 Jdu Taky, Oriflame (Sleva 25 % na 5 vybraných
čísel), O2 Team pouze pro spojení s mobilními čísly, které nejsou ve stejné skupině O2 Navzájem.
▪ Mobilní číslo s aktivní doplňkovou službou O2 Navzájem Start nemůže zároveň využívat službu O2
Navzájem.
▪ Mobilní číslo s aktivní doplňkovou službou O2 Navzájem Start může využívat služby O2 Volejte domů
zdarma, Volání na 3 čísla zdarma, O2 Tandem, O2 Spolu, O2 Star, O2 Duet, O2 SIM karta IZS, O2 SIM
Karta Kombi, O2 Jdu Taky, promo Stále spolu, mPhone, Oriflame (Sleva 25 % na 5 vybraných čísel), O2
Team pouze pro spojení s mobilními čísly, které nejsou ve stejné skupině O2 Navzájem Start.
▪ Účastník je oprávněn kombinovat doplňkové služby spočívající ve zvýhodněném volání, či SMS na zvolená
čísla pro volání, či SMS na maximálně 10 zvolených čísel.
*1 Pokud je členské číslo registrované pod stejným referenčním číslem jako číslo zakladatele, účtuje se za
doplňkovou službu O2 Navzájem pro tato čísla snížený měsíční paušál.
*2 Je-li cena za volání v účastníkově tarifu nižší než uvedená cena, uplatní se nižší cena volání.
*3 Zakladatel platí aktivační poplatek za druhé a další zřízení skupiny v rámci jednoho zúčtovacího období,
aktivaci dalšího člena ve skupině, pokud si již v rámci jednoho zúčtovacího období aktivovalo členství ve
skupině 6 členů (podmínkou pro aktivaci dalšího člena je zrušení členství jiného člena skupiny).
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Doplňková služba NEJBLIŽŠÍ
Velikost skupiny
Měsíční paušál
Volání do sítě O2
(včetně pevné sítě v ČR)

Volání do ostatních
sítí v ČR
Volání do sítí
Slovenska

1 telefonní číslo

2 až 3 telefonní čísla

4 až 5 telefonních čísel

Kč s DPH

Kč bez DPH

Kč s DPH

Kč bez DPH

Kč s DPH

Kč bez DPH

200,00

165,29

260,00

214,87

300,00

247,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

1,24

1,50

1,24

1,50

1,24

3,00

2,48

3,00

2,48

3,00

2,48

▪ Ceny za volání na čísla Nejbližší jsou uvedeny v Kč za minutu a jsou účtovány dle tarifikace tarifu
účastníka.
▪Doplňková služba Nejbližší umožňuje jednosměrné výhodné volání až na 5 koncových telefonních čísel ze
všech mobilních i pevných sítí v rámci České republiky a Slovenské republiky za měsíční paušál. Toto volání
nespotřebovává minutové volné jednotky tarifu a doplňkových balíčků. Doplňkovou službu nelze využít na
platební transakce a na volání na čísla se zvýšenou tarifikací.
▪ Služba je dostupná k tarifům O2 NEON, O2 Podnikání, O2 [:kůl:], O2 Individual, O2 Neomezená SIM+, O2
Bronz, O2, Silver, O2 Gold, O2 Diamant, O2 Pohoda, O2 SMS, O2 Business 30, O2 Business 120, O2
Business 150, O2 Business 300, O2 Business 360, O2 Business 600, O2 Business 1200.
▪ Během jednoho kalendářního měsíce je možno aktivovat výhodné volání maximálně na 5 telefonních čísel.
▪ Telefonní číslo pro výhodné volání se aktivuje SMS zdarma zaslanou na 999111 ve tvaru NEJ číslo1 číslo2
číslo3 číslo4 číslo5.
Telefonní čísla lze aktivovat i jednotlivě.
▪ Telefonní číslo pro výhodné volání se ruší SMS zdarma zaslanou na 999111 ve tvaru NEJ D číslo1 číslo2
číslo3 číslo4 číslo5. Telefonní čísla lze rušit i jednotlivě. Celou skupinu lze zrušit SMS zdarma zaslanou na
999111 ve tvaru NEJ D.
▪ Telefonní číslo pro výhodné volání se mění SMS zdarma zaslanou na 999111 ve tvaru NEJ Z číslo1 číslo2.
Číslo1 je rušené telefonní číslo a číslo2 je aktivované telefonní číslo.
▪ Při ovládání služby přes SMS se česká telefonní čísla se zadávají v devítimístném formátu a slovenská ve
dvanáctimístném formátu.
OSTATNÍ NABÍZENÉ SLUŽBY
O2 balíček 1000
Balíček - 1000 minut volání do všech sítí v rámci ČR za 2299,00 Kč s DPH ( 1900,00 bez DPH ).
▪ Nabídku je možné čerpat po dobu max.4 měsíců od data první aktivace.Nevyčerpané volné minuty se
převádějí do dalšího zúčtovacího období.Volné minuty nelze využít pro volání v Roamingu, mezinárodní
hovory, NetCall*55, 1188 Informační a asistenční služba, Audiotexové služby, informační služby a
operátorské služby ostatních operátorů.
O2 Star
První aktivace služby v kalendářním měsíci je bezplatně, každá další za 96,59 Kč (79,83 Kč bez DPH).
▪ Cena všech druhů volání včetně odesílání SMS a MMS v rámci služby O2 Star je o 20% nižší než aktuální
cena příslušného tarifu. Snížená sazba platí od následujícího dne po aktivaci služby
▪ Službu O2 Star nelze aktivovat k dceřiným kartám Tandem a k tarifům určeným pro přenos dat. Kombinace
služeb O2 Star a O2 Duet není možná. V případě kombinace služby O2 Tandem a O2 Star u mateřského
čísla, se slevy nesčítají, ale vždy se uplatňuje pouze jedna sleva a to vyšší z obou.
SMS odesílané do pevné sítě
Speciální sazba za odchozí SMS ze sítě O2 do pevné sítě je 5,00 Kč s DPH (4,13 bez DPH). Cena platí pro
všechny tarify zákazníků se smlouvou i zákazníků předplacené služby O2
▪ V případě odeslání krátké textové zprávy SMS do pevné sítě při roamingu je účtována cena dle příslušného
roamingového tarifu.
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O2 Konference
1. Konference na objednávku
a) Hlasová konference (č. +420 606 000 600): číslo nelze vložit do zákazníkovy VPN. Službu může
jednorázově využít každý účastník, měsíční paušál se neúčtuje.
Kč s DPH

Aktivace
0,00
Sazba za minutu volání z mobilní sítě O2
4,84
▪ Na hovorné se neuplatní volné minuty účastníka ani případné sjednané slevy
▪ První započatá minuta se účtuje celá, dále po sekundách
▪ Uživatelům připojujícím se z jiných sítí bude účtováno běžné volání do mobilní sítě O2

Kč bez DPH

0,00
4,00

2. Konference rezervovaná
a) Hlasová konference (č. +420 606 000 601): číslo lze vložit do zákaznické VPN, pouze však, pokud je na
jeho telefonním čísle aktivována doplňková služba O2 konference rezervovaná. Účastník hradí měsíční
paušál, za který získá rezervovanou kapacitu pro konference.
Kč s DPH

Kč bez DPH

Aktivace
0,00
0,00
Měsíční paušál za jeden rezervovaný port (tj. za připojení jednoho uživatele O2 konference):
i.
za prvních 10 portů
1149,50
950,00
ii.
za dalších 10 portů (tj. 11. až 20. port)
847,00
700,00
iii.
za každý další nad 20 portů
450,00
544,50
Sazba za minutu volání z mobilní sítě O2
Jako hovor do mobilní sítě O2
▪ Hovorné závisí na tarifu účastníka včetně tarifikace, případných volných minut, slev, či jiných výhod.
b) Video konference: přístupná přes adresu http://video.o2konference.cz (pro přihlášení uživatelů jen
hlasově je k dispozici i číslo +420 606 000 601). Účastník hradí měsíční paušál, za který získá rezervovanou
kapacitu pro konference.
Kč s DPH

Kč bez DPH

0,00
0,00
Aktivace
Měsíční paušál za jeden rezervovaný port (tj. za připojení jednoho uživatele O2 konference):
950,00
i.
za prvních 10 portů
1149,50
ii.
za dalších 10 portů (tj. 11. až 20. port)
847,00
700,00
iii.
za každý další nad 20 portů
544,50
450,00
Sazba za minutu volání z mobilní sítě O2
Jako hovor do mobilní sítě O2
▪ Hovorné závisí na tarifu účastníka včetně tarifikace, případných volných minut, slev, či jiných výhod
Prodej videoterminálů
HW/SW
Kč bez DPH
Kč s DPH

SW – M100
1 900,00
2 299,00

VVX1500
23 900,00
28 919,00

HDX4000
149 000,00
180 290,00

HDX4500
228 400,00
276 364,00

HDX6000
129 000,00
156 090,00

HDX7000
209 500,00
253 495,00

HDX8000
349 100,00
422 411,00

Pronájem videoterminálů
HDX4000
VVX1500
HDX6000
SW – M100
HDX4500
HDX7000
HDX8000
400,00
41 873,00
23 650,00
27 316,00
4 382,00
38 408,00
63 990,00
50 666,33
28 616,50
46 473,68
Kč s DPH
77 427,90
484,00
5 302,22
33 052,36
c) Webová konference: přístupná přes adresu http://web.o2konference.cz. Účastník hradí měsíční paušál, za který
získá rezervovanou kapacitu pro konference.
HW/SW

Kč bez DPH

Kč s DPH

Aktivace

0,00
Měsíční paušál za skupinu rezervovaných portů (tj. za připojení skupiny uživatelů O2 konference):
592,90
i.
za 10 portů
ii.
za 25 portů
1076,90
iii. za 60 portů
1681,90
iv. za 100 portů
3012,90
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Kč bez DPH

0,00
490,00
890,00
1390,00
2490,00
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Tarifní balíčky a zvýhodnění - dále již nenabízené služby
O2 Navzájem
Balíček O2 Navzájem není možné od 8.6.2010 nově aktivovat.
Balíček vnitrostátního volání zdarma mezi dvěma mobilními čísly registrovanými pod jedním zákaznickým
kódem účastníka v síti O2, jehož měsíční paušál je součástí měsíční ceny za vybraný tarif služby O2
Internetové připojení nebo Digitální televize O2 TV.
Balíček si může aktivovat účastník (fyzická osoba), který je současně účastníkem následujících služeb:
▪ O2 mobilní volání s tarifem z řady O2 NEON S-XXL (včetně tarifu O2 NEON SMS), z řady O2 Simple
240-1980, z řady Magnetické tarify O2, z řady Magnetické tarify O2 MAX, O2 Individual, O2 Praktik, O2
Relax, O2 Relax Plus, O2 SMS nebo O2 SMS MAX (jeden z uvedených tarifů musí být aktivován na obou
příslušných mobilních číslech) a
▪ O2 Internetové připojení s tarifem O2 Internet, O2 Internet Plus, O2 Internet Pro, O2 Internet Extra, O2
Internet Plus Extra nebo služby Digitální televize O2 TV s tarifem O2 TV Komfort, O2 TV Plus, O2 TV
Extra a O2 TV Extra Plus.
Balíček si nemůže sjednat účastník, který užívá službu O2 Internetové připojení nebo Digitální televize O2
TV na digitální lince.
Víkendová volání
Služba Víkendová volání není od 1.6.2010 nově aktivována.
Měsíční poplatek za službu Víkendová volání je 188,76 Kč s DPH ( 156,00 Kč bez DPH )
▪ Nabídka je platná pro všechny paušální tarify mobilních služeb v aktuální nabídce O2, vyjma tarifů O2 Start,
O2 Individual, O2 Pohoda, O2 T!P Top, O2 T!P Relax, O2 Neon XS, O2 Neon a O2 Neon Basic, O2 Kůl,
Simple 240 B, Simple 600 B, Simple 980 B a při současném využívání služby O2 Duo Mobil.
▪ Službu nelze aktivovat k tarifům O2 Start, O2 Individual, O2 Pohoda, O2 Neon XS, O2 Neon a O2 Neon
Basic, O2 Kůl.
Dlouhý víkend
Od 1.10.2009 již není službu možné aktivovat.
Měsíční poplatek za službu Dlouhý víkend je 237,16 Kč s DPH (196,00 bez DPH).
▪ Služba Dlouhý víkend - neomezené volání v době od pátku 00:01 hodin do neděle 23:59 hodin na všechna
čísla v mobilní i pevné síti O2 v rámci ČR.
▪ Služba Dlouhý víkend se nevztahuje na roaming ani na volání na čísla se zvláštním tarifem.
▪ Volné minuty jsou čerpány až po vyčerpání volných minut z tarifu a ostatních Top balíčků volných minut, u
tarifů Simple až po vyčerpání kreditu. Službu Dlouhý víkend nelze kombinovat se službou Víkendová volání
▪ Službu nelze aktivovat dříve než 30 dní od poslední aktivace služby.
▪ Nabídka je platná pro všechny paušální tarify mobilních služeb v aktuální nabídce O2, vyjma tarifů O2 Start,
O2 Individual, O2 Pohoda, O2 T!P Top, O2 T!P Relax, O2 Neon XS, O2 Neon a O2 Neon Basic, O2 Kůl,
Simple 240 B, Simple 600 B, Simple 980 B a při současném využívání služby O2 Duo Mobil.
O2 TOP balíčky
Měsíční paušál

O2 TOP balíčky
O2 Top Víkend
O2 Top Pevná
O2 Top Relax
O2 TOP Víkend -

Kč s DPH

Kč bez DPH

185,00
185,00
125,00

152,89
152,89
103,31

Volné minuty

Volné SMS

Volné MMS

100
150
50

50
-

25
-

volné minuty se uplatňují na hovory uskutečněné o víkendu a ve státní svátek za

vnitrostátní sazbu do pevné sítě a sítě O2 mimo volání v rámci VPN. Volné SMS a volné MMS se uplatní
kdykoli do všech mobilních sítí v ČR (kromě Premium SMS). Od 1.10.2009 již není službu možné aktivovat.
O2 TOP Pevná - volné minuty se uplatňují na volání kdykoli do pevné sítě. Od 1.10.2009 již není službu
možné aktivovat.
O2 TOP Relax - volné minuty se uplatňují na hovory uskutečněné do sítě O2 a na pevné linky (vnitrostátní)
za vnitrostátní sazbu od 16:00 do 8:00, včetně víkendů a státních svátků ( během celého dne ). O2 TOP
Relax nelze uplatnit na volání v rámci VPN.Balíček O2 Top Relax nelze aktivovat k tarifu O2 Start, O2
Individual, O2 Pohoda, O2 NEON XS. Od 15.7.2009 již není službu možné aktivovat.
▪ Aktivace a deaktivace služeb O2 TOP je bezplatná.
▪ Volné jednotky se uplatňují pouze v rámci ČR
▪ Nevyužité SMS a MMS se nepřevádí do následujícího zúčtovacího období.
▪ TOP SMS a MMS se uplatňují po využití volných SMS a MMS ze zákazníkova tarifu.
▪ K jednomu telefonnímu číslu je možné zakoupit maximálně jeden balíček O2 Top dané kategorie, je možné
kombinovat služby O2 TOP různých kategorií.
▪ Pokud je služba O2 Top aktivována v průběhu zúčtovacího období, účtuje se poměrná část měsíčního
poplatku a volných minut, SMS nebo MMS.
▪ O2 Top služby je možné aktivovat i k tarifům O2 Tandem A, O2 Tandem B, O2 Tandem C (s výjimkou O2
Top Relax) i k tarifům řady NEON a NEON Basic (XS, S, SMS, M, L, L+, XL, XXL), k tarifům řady O2
Podnikání a O2 Podnikání Basic.
▪ SMS zaslané do aplikace ICQ jsou zpoplatněny dle aktuálního tarifu a nejsou na ně uplatňovány volné
SMS. SMS zaslané přes službu O2 SMSender jsou zpoplatněny dle ceníku O2 SMSender a nejsou na ně
uplatňovány volné SMS.
Platnost od:
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PLATEBNÍ TRANSAKCE
▪ Možnost realizovat Platební transakce má Účastník na SIM kartě automaticky aktivovánu při aktivaci O2
Mobilní hlasové služby (s výjimkou m-platby pro firemní zákazníky registrované na základě IČ).
▪ Účastník má možnost Platební transakce aktivovat/deaktivovat na zákaznické lince 800 02 02 02 nebo *11
(z mobilního telefonu v síti O2) nebo na kterékoliv značkové prodejně O2. Aktivace/deaktivace není
zpoplatňována.
▪ O provedených Platebních transakcích bude O2 Účastníka informovat v samostatné části
vyúčtování. Účastník je povinen částku, kterou O2 převede na účet Partnera na základě Účastníkova
příkazu k provedení Platební transakce, uhradit O2 společně s cenou za Služby v době splatnosti
vyúčtování.
REALIZOVANÉ VOLÁNÍM NA AUDIOTEXOVÉ LINKY
▪ O2 umožňuje zadávat příkazy k provedení Platebních transakcí podle čl. 15 Všeobecných podmínek
formou volání na čísla s předčíslím 900, 906, 908 a 909 (Audiotexové linky) přidělená třetím osobám
(Partneři).
Přehled o přidělených číslech pro Audiotexové linky je k dispozici na stránkách ČTÚ na www.ctu.cz v sekci
„vyhledávací databáze“ a „přidělená čísla a kódy“.
▪ O2 zajišťuje převod peněžních prostředků mezi Účastníkem v síti O2 a Partnerem. Voláním na číslo s
předčíslím přiděleným pro Audiotexové linky dává Účastník prostřednictvím svého elektronického
komunikačního zařízení příkaz k zaplacení určité částky Partnerovi ve smyslu odst. 15.2. Všeobecných
podmínek. O2 zajišťuje pouze Platební transakci a neodpovídá za zboží nebo služby poskytované
prostřednictvím Audiotexové linky. Příkazy k provedení Platebních transakcí formou volání na Audiotexové
linky nelze zadávat prostřednictvím veřejných telefonních automatů.
▪ Číslo, na něž je volání realizováno, zároveň vyjadřuje částku, která má být na základě Účastníkova příkazu
odeslána při trvání hovoru za každou započatou minutu, případně za jedno spojení. Celková částka
převáděná v rámci Platební transakce je pro předčíslí 900, 906 a 909 určena v závislosti na délce volání,
sazbě za minutu volání, minimální započítávané délce volání a časovém intervalu, v jakém je volání
započítáváno. Příklad: Voláním na Audiotexovou linku 906 30 1111 v trvání 1 minuty a 20 sekund tedy dává
Účastník příkaz k zaplacení částky 60,- Kč. Celková částka převáděná v rámci Platební transakce je pro
předčíslí 908 určena pevnou sazbou za uskutečněné volání bez ohledu na délku. Příklad: Voláním na
Audiotexovou linku 908 30 1111 v trvání 1 minuty a 20 sekund tedy dává Účastník příkaz k zaplacení částky
30,- Kč. Za samotné zadání a provedení příkazu O2 účtuje částku: 0,- Kč.
Volání na číslo 90X AB CD ZZ
určuje charakter služby (může nabývat hodnot 0,6,8 nebo 9)
X
určuje koncovou cenu Služby pro volajícího zákazníka za minutu nebo za jedno spojení včetně
AB
DPH
CD ZZ určuje poskytovatele Služeb (přiděleno ČTÚ)
▪ Daňový doklad vystavuje poskytovatel služby na základě vyžádání od koncového uživatele. Kontakty na
poskytovatele služeb jsou uveřejněny na www.o2.cz/3partner
REALIZOVANÉ ODESLÁNÍM PREMIUM SMS
▪ O2 umožňuje Účastníkům zadávat příkazy k provedení Platebních transakcí podle čl. 15 Všeobecných
podmínek formou zaslání SMS na zvláštní číslo (Premium SMS).
▪ O2 si vyhrazuje právo neprovést platební transakci účastníkovi, který řádně a včas nehradí vyúčtování za
poskytnuté služby nebo má závazky po splatnosti anebo během posledních 12 měsíců bylo účastníkovi
omezeno či přerušeno poskytování služeb z důvodu nezaplacení vyúčtování.
▪ O2 zajišťuje převod peněžních prostředků mezi Účastníkem v síti O2 a Partnerem. Zasláním Premium SMS
dává Účastník prostřednictvím svého elektronického komunikačního zařízení příkaz k zaplacení určité částky
Partnerovi ve smyslu odst. 15.2. Všeobecných podmínek. O2 zajišťuje pouze Platební transakci a
neodpovídá za zboží nebo služby poskytované Partnerem.
▪ Pokud Partner ve své nabídce stanoví, že Premium SMS musí obsahovat určitý řetězec znaků, je Platební
transakce řádně uskutečněna jen při správném zadání tohoto řetězce do obsahu Premium SMS odesílané
Účastníkem.
▪ Číslo, na něž je odesílána objednací SMS v případě Premium SMS MO zároveň vyjadřuje částku, která má
být na základě Účastníkova příkazu odeslána; částka v Kč je definována posledním dvojčíslím Premium
SMS MO čísla. V případě využití Premium SMT MT je objednací SMS odesílána na číslo pětimístné, přičemž
částka platební transakce v Kč je definována posledním trojčíslím Premium SMS MT čísla.
MO SMS ve tvaru 90z AB XY
MT SMS ve tvaru 90z AB XYZ
SMS ve tvaru 90z AB
druh PRSMS služby
druh PRSMS služby
druh PRSMS služby
z
z
z
ID poskytovatele
ID poskytovatele
ID poskytovatele
AB
AB
AB
částka platební transakce
XY
XYZ *1 částka platební transakce
v Kč
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▪ Za samotné zadání a provedení příkazu O2 účtuje částku: 0,- Kč.
▪ Odesláním Premium SMS MO na pětimístné číslo 90z AB dává účastník souhlas s odesláním částky nebo
více částek Partnerovi, pokud Partner doručí účastníkovi potvrzující Premium SMS MT z osmimístného
čísla. Částka převedená na základě účastníkova příkazu odpovídá poslednímu trojčíslí potvrzující Premium
SMS MT Partnera. Počet potvrzujících Premium SMS MT Partnera není omezen a závisí na nabídce
Partnera. Účastník může zasílání těchto potvrzujících Premium SMS MT a odesílání částek kdykoli zrušit
zasláním Premium SMS MO na příslušné číslo, kterým dal účastník souhlas, ve tvaru "STOP SLUŽBA".
Zrušení veškerých zasílání těchto potvrzujících Premium SMS MT a odesílání částky služeb poskytovaných
účastníkovi na daném čísle provede účastník odesláním Premium SMS MO ve tvaru "STOP ALL" nebo
pouze "STOP". Za provedení příkazu účtuje O2 částku 0,- Kč. Odeslání této PremiumSMS je zpoplatněno
jako běžná SMS dle účastníkova tarifu.
▪ Daňový doklad vystavuje poskytovatel služby. Kontakty na poskytovatele služeb jsou uveřejněny na
www.o2.cz/3partner
*1 Příklad: XYZ = 039 je 39,- Kč
REALIZOVANÉ ODESLÁNÍ DMS - Dárcovské SMS
▪ Služby dárcovského charakteru (DMS) je možné provozovat výhradně na telefonním čísle 87777.
▪ Částka převedená na základě příkazu zadaného odesláním jedné Dárcovské SMS na číslo 87777 činí
30 Kč. Za samotné zadání a provedení příkazu O2 účtuje částku: 0,- Kč.
▪ Kontakt na poskytovatele pro podání reklamace a vydání daňového dokladu a seznam HESEL tedy
řetězců, které je nutné uvést pro uskutečnění Platební transakce, pro jednotlivé humanitární akce naleznete
na internetové adrese http://www.darcovskasms.cz.
SLUŽBA
Uvedené ceny jsou v Kč
Odchozí SMS na číslo 87777
0
Příchozí SMS z čísla 87777
30
REALIZOVANÉ POTVRZENÍM PLATEBNÍ TRANSAKCE V PROSTŘEDÍ WAP/WEB - m-platba
▪ O2 umožňuje Účastníkům zadávat příkazy k provedení Platebních transakcí podle čl. 15 Všeobecných
podmínek formou potvrzení příkazu v prostředí intenetu.
▪ Výše ceny za platební transakci metodou m-platba je komunikována Partnerem jako cena zboží nebo
služby.
▪ Minimální cena jedné transakce realizované platební metodou m-platba je 10 Kč s DPH, maximální cena je
1500 Kč s DPH.
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ROAMING A MEZINÁRODNÍ HOVORY

ROAMING
▪ O2 Roaming – služba umožňující využívání služeb O2 i v sítích zahraničních operátorů, s nimiž má
společnost Telefónica Czech Republic, a.s., sjednanou roamingovou dohodu. Roaming lze užívat kdekoli na
území pokrytém signálem zahraničního operátora.
▪ Služba O2 Roaming ve variantě Easy umožňuje volat do České republiky nebo v rámci země, v níž se
účastník nachází. Není umožněno volání do sítí v třetích zemích. Datové služby, příjem hovorů a příjem zpráv
jsou bez omezení. Varianta Easy je podporovaná všemi roamingovými tarify.
PŘEHLED DRUHŮ SPOJENÍ A ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ PŘI ROAMINGU

Způsob účtování

Druh hovoru

Odchozí roamingové hovory

Příchozí roamingové hovory
Přesměrování hovorů do
Hlasové schránky

Volné
minuty/SMS

▪ U odchozích hovorů z jedné zóny do druhé platí cena pro
vyšší zónu; např. volání ze Zóny 1 do Zóny 2 je zpoplatněno
sazbou dle Zóny 2.
▪ Uvedené ceny platí i pro Videovolání, kdekoli je dostupné.
▪ Ceny jsou účtovány po minutách, tj. za každou započatou
minutu od spojení hovoru. Ceny odchozích hovorů v Zóně EU
v tarifu O2 Eurotarif jsou účtovány po první půlminutě, poté po
vteřinách.
▪ Uvedené ceny neplatí pro Platební transakce (např. volání
Neuplatní se
na čísla s předčíslím 900, 906, 909, Premium SMS, atd.).
▪ Ceny jsou účtovány za každých započatých 60 sekund od
spojení hovoru. Ceny přichozích hovorů v Zóně EU v tarifu O2
Eurotarif jsou účtovány po vteřinách.
Bezplatně

Přesměrování hovorů
Sazba za příchozí roamingový hovor a odchozí roamingový
podmíněné na obecné telefonní
hovor do ČR
číslo (nelze na zahraniční)
Přesměrování hovorů
nepodmíněné na obecné
Sazba odchozího hovoru v rámci ČR
telefonní číslo (nelze na
zahraniční)
Příjem krátké textové zprávy a
Bezplatně
MMS
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ROAMING - TARIFY
OBECNÉ PODMÍNKY
▪ Zákazníci mohou mít ke službám roamingu aktivován jeden z následujících tarifů: Volání bez hranic, O2
Eurotarif, O2 Smart Roaming nebo Mezinárodní Roaming (Účtování dle zón)
▪ Standardně je každému, kdo si aktivuje službu O2 Roaming, včetně varianty Easy, nastaven O2 Eurotarif,
pokud si nezvolí jiný roamingový tarif.
▪ Příchozí hovor s informací o cenách roamingu v zemích EU je zdarma.
▪ Změna mezi roamingovými hlasovými tarify (Eurotarif, Smart roaming, Voláni bez hranic) je bezplatná pouze
jedenkrát v rámci zúčtovacího období v rámci ČR.
▪ Aktivace a deaktivace tarifu je bezplatná s výjimkou telefonické objednávky a SMS ze zahraničí.

Spojovací poplatek

Zóna
1 - EU
2 - Zbytek Evropy
3 - Ostatní

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

0,00
50,00
80,00

0,00
41,32
66,12

3,90
3,90
3,90

3,22
3,22
3,22

3,90
3,90
3,90

3,22
3,22
3,22

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

3,90
3,90
3,90

3,22
3,22
3,22

9,58
9,58
9,58

7,92
7,92
7,92

Zóny - Volání bez hranic
Země

Zóna

2 - Zbytek
Evropy
3 - Ostatní

MMS

SMS

1 - EU
2 - Zbytek Evropy
3 - Ostatní

Příchozí hovory

s DPH

Zóna

1 - EU

Volání bez hranic
Volání v rámci zóny
a do ČR

Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana,
Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko),
Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta,
Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie),
Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká
Británie, Švýcarsko, Chorvatsko.
Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey,
Kosovo, Makedonie, Man, Moldavsko, Monako, Srbsko, Turecko, Ukrajina.
Všechny zbývající země.

▪ Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu/SMS/MMS a platí ve všech sítích v dané zemi. Účtuje se každá započatá
minuta.
▪ Spojovací poplatek je účtován jednorázově za každý odchozí a příchozí hovor.
▪ Na hovory účtované v rámci tarifu se neuplatňuje Profi sleva.
▪ Ceny za služby poskytnuté operátory poskytujícími pokrytí na lodi jsou účtované cenou zóny 3 - Ostatní.
O2 EUROTARIF
Volání v rámci zóny
a do ČR

Zóna
1 - EU
2 - Zbytek Evropy
3 - Ostatní

Zóna

1 - EU

2 - Zbytek
Evropy
3 - Ostatní

Platnost od:
1.1.2013

SMS

Příchozí hovory

MMS

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

8,70
42,35
66,55

7,19
35,00
55,00

2,30
24,20
54,45

1,90
20,00
45,00

2,60
12,10
12,10

2,15
10,00
10,00

9,60
9,60
9,60

7,93
7,93
7,93

Zóny - O2 Eurotarif
Země
Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana,
Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Irsko, Island, Itálie,Kanárské ostrovy (Španělsko),
Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta,
Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie),
Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká
Británie
Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey,
Chorvatsko, Jersey, Kosovo, Makedonie, Man, Moldavsko, Monako, Srbsko, Švýcarsko, Turecko,
Ukrajina
Všechny zbývající země
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▪ Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu/SMS/MMS a platí ve všech sítích v dané zemi.
▪ Účtování hovoru v zóně EU: Odchozí hovory jsou účtovány po první půlminutě, poté po vteřinách. Příchozí
hovory jsou účtovány po vteřinách.
▪ Účtovaní hovoru mimo zónu EU: Na hovory se vztahuje zpoplatnění po minutách. Uvedené ceny platí i pro
videovolání, kdekoli je dostupné.
▪ U odchozích hovorů z jedné zóny do druhé platí cena pro vyšší zónu; např. volání ze zóny 1 do zóny 2 je
zpoplatněno sazbou 42,00 Kč/min s DPH (35,00 Kč/min bez DPH). Přichozí SMS a MMS jsou zdarma.
▪ Ceny za služby poskytnuté operátory poskytujícími pokrytí na lodi jsou účtované cenou zóny 3 - Ostatní.
▪ Na hovory účtované v rámci Eurotarifu se neuplatňuje Profi sleva.

Zóna

O2 SMART Roaming
Volání v rámci zóny
a do ČR

Země

s DPH

Vybrané
země EU
Ostatní
země v EU
Ostatní
Evropa
Ostatní

1
2
3
4

1

Příchozí hovory

SMS

MMS

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

12,50

10,33

30min.zdarma
poté 6,05

30min.zdarma
poté 5,00

10,10

8,35

9,60

7,93

30,25

25,00

24,20

20,00

10,10

8,35

9,60

7,93

42,35

35,00

24,20

20,00

12,10

10,00

9,60

7,93

66,55

55,00

54,45

45,00

12,10

10,00

9,60

7,93

Zóny - O2 Smart Roaming
Země
Zóna
Vybrané země EU Bulharsko, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Řecko, Slovensko, Španělsko
Ostatní
Egypt, Chorvatsko, Malajsie, Thajsko, Tunisko, Turecko

2

Ostatní země EU

3

Ostatní v Evropě

4

Ostatní

Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francouzská Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Irsko,
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Martinik, Německo, Nizozemí, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Réunion, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko, Velká Británie,
Norsko, Lichtenštejnsko, Island
Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy,
Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Man, Moldavsko, Srbsko, Švýcarsko, Ukrajina

Všechny zbývající země

▪ Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu/SMS/MMS a platí ve všech sítích v dané zemi. Účtuje se každá započatá
minuta.
▪ Volné příchozí minuty se sčítají po zaokrouhlení na celé minuty směrem nahoru. Volné minuty jsou
přidělené poměrnou částí v rámci zúčtovacího období. Nevyužité příchozí volné minuty se nepřevádějí do
následujícího zúčtovacího období.
▪ Ceny za služby poskytnuté operátory poskytujícími pokrytí na lodi jsou účtované cenou zóny 4 - Ostatní.
▪ Na hovory účtované v rámci O2 Smart Roaming se neuplatňuje Profi sleva.
ROAMING - BALÍČKY
▪ Balíčky lze aktivovat pouze k některým z roamingových tarifů.
Příchozí minuty 2000 Evropa
Aktivace/deaktivace
Měsíční paušál

s DPH

bez DPH

0,00
361,79

0,00
299,00

▪ Ceny jsou uvedeny v Kč za zúčtovací období.
▪ Opakující se balíček obsahuje 2000 volných příchozích minut v rámci zúčtovacího období v rámci zóny EU,
jak je definována pro zvolený roamingový tarif.
Do volných minut se započítává každá započatá minuta. Nevyčerpané volné minuty se nepřevádí do dalšího
zúčtovacího období.
▪ Po vyčerpání volných minut budou příchozí hovory účtovány dle aktivovaného roamingového tarifu. Ostatní
provoz je zpoplatněn dle zvoleného roamingového tarifu.
▪ Balíček je možné aktivovat k roamingovému tarifu Volání bez hranic a O2 Eurotarif.

Platnost od:
1.1.2013
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ROAMING - DATA
GPRS/EDGE/ UMTS/HSDPA
DATA
s DPH
bez DPH
Zóny
16,53
EU
20,00
198,35
ostatní Evropa
240,00
247,93
ostatní
300,00

▪ Ceny jsou uvedeny v Kč za1 MB, účuje se každý započatý 1 kB. Zóny jsou shodné se zónami pro O2
Eurotarif. Zákazník může data roaming využívat, pokud má aktivní O2 Roaming/O2 Easy roaming a zároveň
službu Data.
▪ Jakákoliv aktivita, která vyžaduje připojení k síti GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA znamená započetí účtovací
jednotky.
▪ Technologie připojení je závislá na technologických možnostech smluvního roamingového operátora.
▪ Pro data roaming v rámci zóny EU je Účastníkovi, který si zřídí data roaming, nebo který si zřídil data
roaming před 1.7.2010 a nepožádal do této doby o vypnutí funkcionality objemový EU limit, automaticky
aktivována funkcionalita objemový EU limit, která umožňuje vypnutí datového přenosu v okamžiku, kdy
Účastník stáhne v rámci datového roamingu v zóně EU objem dat 70 MB, který odpovídá ceně 1157,02 Kč
bez DPH (1400 Kč s DPH). Pro další využívání datového přenosu je nutné EU limit zrušit. V rámci jednoho
zúčtovacího období je možné EU limit aktivovat a deaktivovat opakovaně, a to na bezplatném telefonním čísle
720 720 721. Při každé nové aktivaci EU limitu nebo na začátku nového zúčtovacího období se objemový
limit počítá od nuly.
O2 odešle Účastníkovi zprávu v okamžiku, kdy dosáhne 80 % a 100 % limitu. V rámci objemového EU limitu
je Účastníkovi účtováno 70 MB dat stažených plnou rychlostí za standardní cenu a dále má Účastník k
dispozici až 5 MB zdarma v omezené rychlosti, aby mohl dokončit datové spojení probíhající v okamžiku
dosažení objemového EU limitu70 MB.
ROAMING - DATA - BALÍČKY
Jednorázové roamingové datové balíčky
Balíček

Zóna

Cena

Volné jednotky
Kč s DPH

Internet Evropa S
Internet Evropa M
Internet Evropa L
Internet Svět S
Internet Svět M
Internet Svět L

EU
EU
EU
Celý svět
Celý svět
Celý svět

25 MB
150 MB
250 MB
25 MB
150 MB
250 MB

50,00
300,00
500,00
100,00
600,00
1000,00

Kč bez DPH

41,32
247,93
413,22
82,64
495,87
826,45

▪Jednorázový balíček umožňuje roamingové mobilní datové přenosy do objednaného objemu dat. Po
vyčerpání objemu dat jsou stažená data zpoplatněna standardní sazbou.
▪ Balíček je zřízen po doručení potvrzovací SMS o aktivaci.
▪ Balíček je možné čerpat postupně, datové přenosy na sebe nemusí navazovat.
▪ Balíček je nutné začít čerpat do 30 dnů ode dne zřízení a pokud účastník splní tuto podmínku, platnost
balíčku je 30 dnů od počátku prvního čerpání balíčku. V případě, že účastník nezačne čerpat balíček do 30
dnů ode dne zřízení, balíček ztrácí platnost uplynutím 30 dnů ode dne zřízení. Pokud skončí platnost balíčku
bez jeho čerpání, O2 nevyplácí za balíček žádnou náhradu.
Funkce Blokovani automatického připojováni k internetu nebude aktivní při použití s roamingovými datovými
balíčky.
▪ Je možné mít aktivní pouze jeden balíček. Účtovací jednotka v rámci balíčků je 1 kB. Po vyčerpání balíčku
je účtováno dle standardního ceníku.
▪ Objednání balíčků je možné jedině pokud má účastník aktivní datové přenosy v rámci České republiky a
aktivní službu Roaming. Aktivace je bezplatná s výjimkou telefonické objednávky a SMS ze zahraničí.
▪ Datové balíčky Evropa platí pro datové přenosy v zóně EU. Zóna EU zahrnuje členské státy Evropské unie
a dále Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island.
▪ K balíčkům je automaticky aktivována funkcionalita objemový EU limit, která umožňuje vypnutí datového
přenosu v okamžiku, kdy Účastník stáhne nad rámec objemu balíčku v rámci datového roamingu dalších 70
MB. Pro další využívání datových přenosů je nutné EU limit zrušit. V rámci jednoho zúčtovacího období je
možné EU limit aktivovat a deaktivovat opakovaně, a to na bezplatném telefonním čísle 720720721. Při každé
nové aktivaci EU limitu nebo na začátku nového zúčtovacího období se objemový limit počítá od nuly. O2
odešle Účastníkovi zprávu v okamžiku, kdy dosáhne 80 % a 100 % limitu. V rámci objemového EU limitu je
Účastníkovi účtováno 70 MB dat stažených plnou rychlostí za standardní cenu a dále má Účastník k dispozici
až 5 MB zdarma v omezené rychlosti, aby mohl dokončit datové spojení probíhající v okamžiku dosažení
objemového EU limitu 70 MB.
▪ Balíček nelze využít prostřednictvím APN Blackberry.net.

Platnost od:
1.1.2013
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Opakující se roamingové datové balíčky
Balíček

Zóna

Volné jednotky

Měsíční cena
Kč s DPH

Internet Evropa 50 MB
Internet Evropa 250 MB
Internet Evropa 500 MB
Internet Evropa 1 GB
Internet Svět 2 MB
Internet Svět 10 MB
Internet Svět 50 MB
Internet Svět 250 MB
Internet Svět 500 MB
Internet Svět 1 GB

EU
EU
EU
EU
Celý svět
Celý svět
Celý svět
Celý svět
Celý svět
Celý svět

50 MB
250 MB
500 MB
1 GB
2 MB
10 MB
50 MB
250 MB
500 MB
1 GB

100,83
504,17
1008,33
2016,67
60,50
121,00
201,67
1008,33
2016,67
4033,33

Kč bez DPH

83,33
416,67
833,33
1666,67
50,00
100,00
166,67
833,33
1666,67
3333,33

▪ Opakující se balíček umožňuje roamingové mobilní datové přenosy do objednaného objemu dat v rámci
zúčtovacího období. Po vyčerpání objemu dat jsou stažená data zpoplatněna standardní sazbou.
▪ Měsíční cena je účtována za každé započaté zúčtovací období s nárokem na plný objem MB. V případě
zrušení zaniká nárok na nevyčerpané MB. V rámci zúčtovacího období je možné mít aktivní vždy pouze jeden
balíček určitého typu. Účtovací jednotka v rámci balíčků je 1 kB. Nevyčerpané jednotky se nepřevádí do
dalšího měsíce.
▪ Objednání balíčků je možné pouze v případě, že má účastník aktivní datové přenosy v rámci České
republiky a aktivní službu Roaming. Aktivace a deaktivace balíčků je bezplatná s výjimkou telefonické
objednávky a SMS ze zahraničí.
▪ Datové balíčky Evropa platí pro datové přenosy v zóně EU. Zóna EU zahrnuje členské státy Evropské unie
a dále Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island.
▪ K balíčkům je automaticky aktivována funkcionalita objemový EU limit, která umožňuje vypnutí datového
přenosu v okamžiku, kdy Účastník stáhne nad rámec objemu balíčku v rámci datového roamingu dalších 70
MB. Pro další využívání datových přenosů je nutné EU limit zrušit. V rámci jednoho zúčtovacího období je
možné EU limit aktivovat a deaktivovat opakovaně, a to na bezplatném telefonním čísle 720720721. Při každé
nové aktivaci EU limitu nebo na začátku nového zúčtovacího období se objemový limit počítá od nuly. O2
odešle Účastníkovi zprávu v okamžiku, kdy dosáhne 80 % a 100 % limitu. V rámci objemového EU limitu je
Účastníkovi účtováno 70 MB dat stažených plnou rychlostí za standardní cenu a dále má Účastník k dispozici
až 5 MB zdarma v omezené rychlosti, aby mohl dokončit datové spojení probíhající v okamžiku dosažení
objemového EU limitu 70 MB.
▪ Balíček nelze využít prostřednictvím APN Blackberry.net.

Platnost od:
1.1.2013
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ROAMING - V LETADLE
▪ Zákazníci, kteří mají aktivní O2 Roaming nebo Easy Roaming, mohou využívat mobilních služeb i během
letu u vybraných leteckých společností prostřednictvím služeb roamingových partnerů OnAir a AeroMobile.
Hlasové a datové služby jsou zpoplatněny podle následujících cen.
▪ Přehled letových společností a letů do destinací naleznete na webové stránce www.cz.o2.com
Odchozí hovory
Hlasové služby

SMS

Příchozí hovory

MMS

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

66,55

55,00

54,45

45,00

12,10

10,00

9,58

7,92

GPRS
Data

s DPH

bez DPH

300,00

247,93

▪ Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu/SMS/MMS/MB. Účtuje se každá započatá minuta.
▪ Data jsou účtována za každý započatý 1 kB.
Roamingoví partneři
Jméno operátora

Hlasové služby

GPRS

SMS

OnAir
Ano
Ano
Ano
AeroMobile
Ano
Ano
Ne
▪ Před odletem si vždy ověřte, zda daný typ letadla podporuje uvedené roamingové služby.
ROAMING - NA LODÍCH
▪ Zákazníci, kteří mají aktivní O2 Roaming nebo Easy Roaming, mohou využívat mobilních služeb i během
plavby u vybraných lodních společností prostřednictvím služeb roamingových partnerů Jersey Telecom
(Jersey), Manx Telecom (Isle of Man), MCP (Norway), Síminn (Iceland), TIM (Italy) a Vodafone (Malta).
Hlasové a datové služby jsou zpoplatněny dle následujících cen.
▪ Přehled lodních společností a pokrytí lodních linek naleznete na webové stránce www.cz.o2.com

Hlasové služby

Odchozí hovory

Příchozí hovory

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

SMS
bez DPH

s DPH

MMS
bez DPH

66,55

55,00

54,45

45,00

12,10

10,00

9,58

7,92

GPRS
Data

s DPH

bez DPH

300,00

247,93

▪ Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu/SMS/MMS/MB. Účtuje se každá započatá minuta.
▪ Data jsou účtována za každý započatý 1 kB.
Roamingoví partneři
Jméno operátora

Hlasové služby

SMS

Jersey Telecom (Jersey)
Manx Telecom (Isle of Man)
MCP (Norway)
Síminn (Iceland)
TIM (Italy)
Vodafone (Malta)

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

▪ Před vyplutím si vždy ověřte, zda daná lodní linka podporuje uvedené roamingové služby.
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MEZINÁRODNÍ HOVORY

O2 NETCALL *55
Zóna 1
Zóna 2
Zóna 3
Zóna 4
Zóna 5

s DPH

bez DPH

9,00
9,00
19,00
19,00
49,00

7,44
7,44
15,70
15,70
40,50

▪ Seznam zemí s rozdělením do jednotlivých zón je k
dispozici v Příloze č. 1
▪ Uvedené ceny jsou v Kč za 1 minutu.
▪ Účtuje se každá započatá minuta.

ODCHOZÍ SMS NA ZAHRANIČNÍ ČÍSLA
▪ Cena za odchozí SMS na zahraniční čísla (tj. čísla s mezinárodní předvolbou jinou než +420) je 5,00 Kč s
DPH (4,13 Kč bez DPH). Cena za odchozí SMS na čísla s mezinárodní předvolbou +420 odpovídá běžné
ceně SMS v rámci vašeho tarifu.
▪ U odchozích SMS zpráv na zahraniční tel. čísla se neuplatňují volné SMS v rámci tarifu ani z balíčků O2
Top SMS a O2 Top Víkend.
ODCHOZÍ MMS NA ZAHRANIČNÍ ČÍSLA
▪ Cena za odchozí MMS na zahraniční čísla (tj. čísla s mezinárodní předvolbou jinou než +420) je 9,50 Kč s
DPH (7,85 Kč bez DPH). Cena za odchozí MMS na čísla s mezinárodní předvolbou +420 odpovídá běžné
ceně SMS v rámci vašeho tarifu.
▪ U odchozích MMS zpráv na zahraniční tel. čísla se neuplatňují volné MMS v rámci tarifu ani z balíčků O2
Top MMS a O2 Top Víkend.
MEZINÁRODNÍ HOVORY A VIDEOHOVORY
ZÓNA
Seznam zemí s rozdělením do jednotlivých zón v
Příloze č. 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

HOVOR
Mezinárodní příplatek

VIDEOHOVOR
Mezinárodní příplatek

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

12,48
20,39
30,23
37,78
50,36
75,55
94,37
113,36
169,98
276,87

10,31
16,85
24,98
31,22
41,62
62,44
77,99
93,69
140,48
228,82

21,02
30,52
42,33
51,38
66,48
96,72
119,29
142,09
210,03
338,29

17,37
25,22
34,98
42,46
54,94
79,93
98,59
117,43
173,58
279,58

▪ Uvedené ceny jsou v Kč za 1 minutu. Účtuje se každá započatá minuta.
▪ Výsledná cena za minutu volání se skláda z ceny za vnitrostátní hovor do pevných sítí v ČR dle
nastaveného tarifu a mezinárodního příplatku.
▪ Účtuje se každá započatá minuta.
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Roaming - Archiv

Cílová oblast
Zóna 1 (soused. země)
Zóna 2 (Evropa)
Zóna 3 (ostatní země)

Zóna
Zóna 1

Zóna 2

Zóna 3

MEZINÁRODNÍ ROAMING (účtování dle zón)
Volání v rámci zóny
Příchozí hovory
Odchozí SMS
a do ČR

Odchozí MMS

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

25,00
35,00
55,00

30,25
42,35
66,55

20,00
20,00
45,00

24,20
24,20
54,45

8,40
8,40
10,00

10,16
10,16
12,10

7,80
7,80
7,80

9,44
9,44
9,44

Zóny - O2 Mezinárodní Roaming (účtování dle zón)
Země
Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko
Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko,
Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Island, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko,
Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldávie, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko,
Rumunsko, Řecko, San Marino, Srbsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina,
Vatikán, Velká Británie
Rusko + ostatní země

▪ Tarif bylo možné aktivovat pouze do 28. srpna 2007.
▪ Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu/SMS/MMS. Účtuje se každá započatá minuta.
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OSTATNÍ A DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
▪ Aktivace, deaktivace služeb prostřednictvím SMS s klíčovým slovem na číslo 999888 a 999111 jsou
zdarma, vyjma služeb SND, EML, FAX , kde cena SMS na číslo 999111 je 2,02 Kč s DPH (1,67 Kč bez
Kombinované služby SMS/MMS
SMS

Služba

Promo kombinované zpravodajství iDNES
Kombinované zpravodajství iDNES
SMS/MMS Hospodářské noviny

MMS

Kč s DPH

Kč bez DPH

Kč s DPH

Kč bez DPH

0,00
1,30
1,30

0,00
1,07
1,07

2,02
5,00
6,00

1,67
4,13
4,96

O2 Active - služby (SMS/MMS zpravodajství)
O2 Active - SMS služby

Kč s DPH Kč bez DPH

*111*# menu - vyvolání základního *111*# menu
*111*# menu - informace z *111*# menu zaslána pomocí SMS

dle tarifu
cena dle konkrétní
O2 Active služby

"*111*# menu - informace z *111*# menu zobrazena přímo na displeji telefonu: Lodě, Logic, Zápalky, Přistání na
měsíci, Dělostřelecký souboj"
SMS/MMS informační služby a SMS Plus – zaslání požadavku (odeslání textové zprávy)

1,21

1,00

dle tarifu

odpojení z důvodu krádeže (KRA), odpojení a zapojení telefonu – prázdniny (PRA),zapojení služby pravidelný
podrobný účet (PPU), zapojení signalizace příchozích hovorů (SIG), zapojení služby roaming (ROA), zapojení
služby nezobrazení čísla volanému (NEZ), odpojení příjmu SMS z e-mailu (NEM)a z www (NWW), zjištění stavu

0,00

*1

účtu (ZUS), změna paušálu (ZME), Benefit (BEN), Aktivace a deaktivace WAP (WAPS), Zmeškané hovory
(ZHO), Aktivace a deaktivace služby O2 Duet (DUET)
Svátky SMS (A SVATEK, SVATEK)

1,30

1,07

Horoskop SMS (A HOR XXX), Horoskop lásky (A LASKA XXX)

1,30

1,07

1,30

1,07

2,00

1,65

iDNES Všeobecné zpravodajství (A IDNES V X), ČTK Domácí zpravodajství (A CTK D X), iDNES Ekonomické
zpravodajství (A IDNES E X), iDNES Sportovní zpravodajství (A IDNES S X), ČTK Ekonomické zpravodajství (A
CTK E X), ČTK Sportovni Zpravodajství (A CTK S X), ČTK Fotbalové zpravodajství (A CTK F X), ČTK Hokejové
zpravodajství (A CTK H X), ČTK Mezinárodní zpravodajství (A CTK M X), Právo Domácí Zpravodajství (A
PRAVO D), Právo Sportovní zpravodajství (A PRAVO S), Právo Zahraniční zpravodajství (A PRAVO Z), ČTK
Aktuality (A CTK A), Vtipy kameňáky (A KAM), Vtipy (A VTI), Zpravodajství Blesk (A BLESK), Zpravodajstvi
Slavia Praha (A SLAVIA), Výsledkový servis ELH pro sázkaře (SAZ), Výsledky Sportky (SPORTKA), Výsledky
hry Euromilóny (EURO), Výsledky hry Štastných 10 (STASTNYCH), Sportovní kombi a MMS - Týmové z ELH (A
TEAM, A TYM), Zpravodajství iDNES.cz EURO 2012 (A GOL), Všeobecné kombi a MMS - SMS/MMS
Hospodářské noviny (A IHNED), SMS deník Sport (A DENIKSPORTSMS), SMS zpravodajství Mediafax (A
MEDIA), SMS zprávy z Prahy (A METROPOL), Zprávy tn.cz (A TN), SMS pranostiky (A PRN)

ČTK počasí dle regionu (A POC X ), Počasí města (A PCS X), Brouzdání v Teletextu ČT (CT1 X), Brouzdání v
Teletextu NOVA (NOVA X), Cizojazyčné slovníky (SLO XXCA prekladane_slovo), Radarové zprávy (RAD X),
Aktuální dopravní situace: Souhrnná (A DOPS X)
Aktuální dopravní situace: PodrobnáSMS (A DOP X), Souhrnná SMS (A DOPS X)
Erotický horoskop (A HORO)

3,00

2,48

3,00

2,48

3,50

2,89

Jízdní řád autobusové dopravy SMS (BUS U V X Y), Jízdní řád ČD (VLA U V X Y), Zpoždění vlaků SMS (ZPO
X), Jízdní řád MHD SMS (MHD U V X Y), Partnerský horoskop SMS (A HORP), Horoskop lásky SMS (A HORL),
Letové řády (ODLET, PRILET), Kurzovní lístek (A KURZ), Měnový lístek (A MENA), SMS Francouština (A FRA),
SMS Italština (A ITA)
SMS Angličtina (A ANG)

3,20

2,64

Nadace (NAD)

14,87

12,29

Plné znění zpráv ČTK na fax nebo e-mail

16,00

13,22

Sportovní balíček iDNES (BK SPORTSMS), Zpravodajský balíček iDNES (BK ZPRAVYSMS)

29,00

23,97

Přístup do wapové aplikace AirToy (AIRTOY50)

57,50

47,52

SMS Plus - fax logo

0,00

0,00

SMS Plus - text na e-mail (EML)

0,85

0,70

SMS Plus - text na fax (FAX)

2,90

2,40

Hromadné SMS - editace profilů, odeslání na účastnické číslo sítě GSM O2 (SND)

0,85

0,70

Hromadné SMS - odeslání na účastnické číslo sítě T-Mobile a Vodafone (SND)

1,82

1,50

Ceny benzínu a nafty (PHM), Čínský horoskop (A HORC), Vtipy Petra Urbana (A URBAN)

7,00

5,79

Pivrncův kalendář (A KAL)

5,00

4,13

Dopravní balíčky (http://cp.o2.cz/dopravniinformace), iSPORT.cz z ME ve fotbale 2012 (BP MIC)

49,00

40,50

*1 Cena je pouze za provedení změny, nikoli za aktivaci služeb.
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O2 Active - MMS služby

Kč s DPH Kč bez DPH

MMS do mobilu (DOMOBILU)

0,00

0,00

Zpravodajství deníku Blesk (A BLESKMMS), zprávy deníku Sport (A DENIKSPORT)
iDNES Zprávy dne (A ZPRAVYDNE), Horoskop zdraví MMS (A ZDRAVI), Vtipy MMS (A MVTIP)

4,10

3,39

5,00

4,13

Zpravodajství z ELH (A ELH)
Dívka Blesku (A DIVKAB), iDnes Zpravodajství z&nbsp;Mobil.cz (A IDNESMMS M), iDNES Všeobecné
zpravodajství (A IDNESMMS V), iDNES Sportovní zpravodajství (A IDNESMMS S), ČTK Celkový souhrn
důležitých zpráv (A MCTK C), ČTK Domácí zpravodajství (A MCTK D), ČTK Sportovni Zpravodajství (A MCTK
S), ČTK Fotbalové zpravodajství (A MCTK F), ČTK Hokejové zpravodajství (A MCTK H), ČTK Počasí MMS (A
MMSPOC)

7,00

5,79

10,00

8,26

59,00

48,76

Sportovní balíček iDNES (BK SPORT), zpravodajský balíček iDNES (BK ZPRAVY), zprávy ze společnosti
iDNES (BK CELEBRITY)
ČTK Počasí MMS (A MMSPOC)
Partnerský horoskop MMS (A MHORP)

7,00

5,79

7,00

5,79

Smobil Melodie (SPO)

45,80

37,85

On-line web editor – zaslání dvěma uživatelům (MMSW)

57,50

47,52

iDnes Počasí MMS (A POCASI)

3,10

2,56

Osobní horoskop MMS (A MMS HOR)

3,50

2,89

INFORMAČNÍ SLUŽBY
Kč s DPH
Kč bez DPH
Služba
Časové informace (+420 606 000 606 z MT O2)
4,84
4,00
▪ Uvedené ceny jsou v Kč za minutu.
Kč s DPH
Kč bez DPH
Služby 141xx
6,05
5,00
14111 - asistence k Žádosti o vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací
14112 - přesný čas
6,05
5,00
6,05
5,00
14113 - jídelníček-recepty
14114 - výsledky her Sportka, Sazka, Š10 a Euromiliony
6,05
5,00
6,05
14116 - předpověď počasí
5,00
14129 - horoskopy, vtipy
6,05
5,00
6,05
14144 - taxislužba (Tick Tack)
5,00
▪ Uvedené ceny jsou v Kč za minutu.
▪ Minimální zpoplatněná délka volání na čísla 141XX jsou dvě minuty. Po uplynutí minimální délky volání se
účtuje za každou započatou minutu volání cena za jednu minutu volání.

Služby 14yxx
Volání na čísla 14yxx, kde y = 0, 2-9 (komerční služby) jsou účtována stejnou sazbou jako volání do pevných
sítí dle tarifu zákazníka.
Kč s DPH
Kč bez DPH
1188
Spojení s operátorem - jednorázový poplatek
15,13
12,50
Uskutečněný hovor - cena za minutu volání
20,17
16,67
16,67
Spojení s vyhledaným číslem - cena za minutu volání
20,17
▪ Služba 1188 poskytuje informace o telefonních číslech v České republice s možností následného spojení
hovoru, který je účtován stejně jako volání na službu 1188.
▪ Volání na službu 1188 je dostupné pouze v rámci volání z České republiky. Na službu není možné volat ze
zahraničí.
▪ 1188 – Informační a asistenční služba - vyhledáme pro vás telefonní čísla pevných linek i mobilních
telefonů; najdeme vám všechny dostupné informace o firmách a institucích, jejich úředních hodinách či
otevírací době, dále pak informace o odjezdech vlaků, autobusů či MHD ve většině měst, sportovní
informace atd.
▪ Minimální zpoplatněná délka volání na číslo 1188 je jedna minuta. Po uplynutí minimální délky volání se
účtuje za každou započatou minutu volání cena za jednu minutu volání.
Kč s DPH
Kč bez DPH
Ostatní : 1180, 1181 (z MT O2)
15,13
Spojení s operátorem (1180) - jednorázový poplatek
12,50
Spojení s operátorem (1181) - jednorázový poplatek
10,89
9,00
15,13
Hovor s operátorem (1180) - cena za minutu volání
12,50
Hovor s operátorem (1181) - cena za minutu volání
21,78
18,00
▪ Služby 1180 a 1181 umožňují následné spojení hovoru, který je účtován stejně jako volání na tyto služby.
Služby jsou poskytovány v rámci pevné i mobilní telefonní sítě, v mezinárodním provozu je následné spojení
hovoru možné pro volání do zemí skupiny 1 až 6.
▪ Minimální zpoplatněná délka volání na čísla 1180 a 1181 jsou dvě minuty. Po uplynutí minimální délky
volání se účtuje za každou započatou minutu volání cena za jednu minutu volání.
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Služby 12xx (celostátní společensky významné operátorské služby)
Sazba jako volání do
1210 Horská služba
pevné sítě dle tarifu
Sazba jako volání do
1220 Global Assistance
pevné sítě dle tarifu
Služby 12yxx (celostátní společensky významné operátorské služby)
Volání na čísla 12yxx, kde y = 4, 7, 8 a 9 jsou účtována stejnou sazbou jako volání do pevných sítí dle tarifu
zákazníka.
Služby 12yxx
Volání na čísla 12yxx, kde y = 4, 7, 8 a 9 (komerční služby) jsou účtována stejnou sazbou jako volání do
pevných sítí dle tarifu zákazníka.
STAŽENÍ OBSAHU
Uvítací melodie
Měsíční poplatek
Aktivace
Zvuk
Uvítací
Veselá hláška
melodie na Filmová hláška
365 dnů
Melodie
Změna nastavení Uvítací melodie, Melodie v sekci "DEMO O2 Zdarma"
Volání na *66
Aktivace, deaktivace služby, objednání nové Uvítací melodie přes SMS
Zvonění
Polyfonní zvonění
Reálné zvonění
Zvuky
Video zvonění
Obrázky
Tapety
Tapety 2
Flashové tapety
Témata
MMS obrázky
O2 Active Zábava Club - týdenní předplatné
Hudba
MP3
MP3 balíček - měsíční předplatné
Hry
Hra
Hra
Hra
Hra
Hra
Hra
Hra
Hra
Hra
Hra
Hra
O2 Active Mobilní hry Club - týdenní předplatné
Video
Video
O2 Active Video Club - týdenní předplatné

Kč s DPH

Kč bez DPH

19,00
10,00
25,00
25,00
25,00
0,00
0,00
0,00

15,70
8,26
20,66
20,66
20,66
0,00
0,00
0,00

Kč s DPH

Kč bez DPH

20,00
39,00
20,00
50,00

16,53
32,23
16,53
41,33

Kč s DPH

Kč bez DPH

35,00
9,00
40,00
50,00
15,00
50,00

28,93
7,44
33,06
41,32
12,40
41,33

Kč s DPH

Kč bez DPH

35,00
80,00

28,93
66,12

Kč s DPH

Kč bez DPH

0,00
10,00
29,00
35,00
55,00
60,00
75,00
90,00
99,00
100,00
119,00
70,00

0,00
8,26
23,97
28,93
45,45
49,59
61,98
74,38
81,82
82,64
98,35
57,85

Kč s DPH

Kč bez DPH

25,00
35,00

20,66
28,93

Kč s DPH

Kč bez DPH

20,00
75,00

16,53
61,98

DALŠÍ SLUŽBY
Mobilní TV (ČT 1, ČT2, ČT 24, ČT 4, Nova. Prima, TV Óčko, Meteo TV) *1
Přenos signálu po dobu 24 hodin. Přenos signálu je vázán na zákazníka a telefon.
Přenos signálu po dobu 7 dnů. Přenos signálu je vázán na zákazníka a telefon.

*1 Služba mobilní televize je dostupná pouze v síti 3G a to ve vybraných lokalitách (více na
http://www.cz.o2.com/osobni/podpora-a-servis/mapy-pokryti.html). Mobilní televizi lze sledovat pouze na
telefonu podporujícím technologii 3G.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
VYROVNÁNÍ PŘI PŘEDČASNÉ VÝPOVĚDI SMLOUVY NA DOBU URČITOU
Pokud O2 uzavře s účastníkem Smlouvu na dobu určitou a účastník tuto Smlouvu vypoví před uplynutím
sjednané doby trvání Smlouvy, má O2 nárok na přiměřené vyrovnání. Nestanoví-li Smlouva jinak, určí se
toto vyrovnání jako součin sjednaného minimálního měsíčního plnění za Služby poskytované na základě
Smlouvy a počtu (byť i započatých) měsíčních zúčtovacích období zbývajících do uplynutí sjednané doby
trvání Smlouvy.
VŠEOBECNÉ INFORMACE
1) Veškeré služby uvedené v tomto Ceníku podléhají v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zdanění ve výši 21%. Ceny služeb jsou stanoveny v Kč bez
DPH. V Ceníku jsou rovněž uvedeny informativní ceny včetně DPH.
2) O2 je oprávněna při podání žádosti o zřízení Služby i v průběhu jejího poskytování požadovat složení
finanční jistoty, a to při využití Speciální nabídky či v jiné akci za zvýhodněnou cenu. Tato jistota je
automaticky vrácena, pokud účastník řádně a včas uhradí vyúčtování za poskytnuté služby ve 3 po sobě
jdoucích zúčtovacích obdobích, která následují po zaplacení jistoty, nemá závazky po splatnosti a během
posledních 12 měsíců nebylo účastníkovi omezeno či přerušeno poskytování služeb z důvodu nezaplacení
vyúčtování.
3) O2 je oprávněna požadovat složení mimořádné jistoty (dle čl. 3.2 písm. a) a 5.4.8 Všeobecných
podmínek), a to až do výše pětinásobku součtu částky za veškeré služby poskytnuté v probíhajícím
zúčtovacím období a případných dlužných částek. Oprávnění neplatí, činí-li částka za služby poskytnuté
v probíhajícím zúčtovacím období méně než 500,- Kč s DPH. Jistotu až do výše 50.000,- Kč, a to i při podání
žádosti o zřízení Služby, je O2 oprávněna požadovat v případě důvodného podezření, že bude užívat či
užívá služeb v rozporu se Všeobecnými podmínkami způsobem, který může zejména ohrozit provoz sítě či
její části anebo kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům (čl. 4.2 písm. c) Všeobecných podmínek).
Mimořádná jistota je vrácena po splnění podmínek pro její vrácení stanovených při požadavku na její složení.
4) 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 dvanácti 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.
5) Všechny jistoty jsou vráceny nejpozději po skončení smluvního vztahu, nejsou-li použity na úhradu
účastníkova dluhu vůči O2.
6) Cena každé sekundy po první provolané minutě je rovna 1/60 ceny za minutu zaokrouhlené na čtvrtém
desetinném místě, tj.zaokrouhlení se provádí na tři desetinná místa podle stavu čtvrtého.
7) Pokud počet zbývajících volných minut je nižší než celková délka hovoru, je výsledná cena hovoru určena
snížením celkové ceny hovoru bez uplatnění volných minut o částku odpovídající procentuálnímu podílu
volných minut na celkové délce hovoru.
8) Limit pro využívání služeb - Limit stanovený v souladu s čl. 3.2 písm. b) Všeobecných podmínek (dále jen
„Limit“) činí:
700,- Kč včetně DPH u tarifů s měsíčním paušálem až 300,- Kč včetně DPH
900,- Kč včetně DPH u tarifů s měsíčním paušálem až 450,- Kč včetně DPH
1100,- Kč včetně DPH u tarifů s měsíčním paušálem až 950,- Kč včetně DPH
900,- Kč u všech ostatních tarifů.
Do Limitu se vyjma volání mezi čísly v rámci mobilní sítě O2 průběžně započítává hodnota všech
poskytnutých služeb dle sazeb dle tohoto Ceníku (včetně roamingu), a to bez ohledu na to, zda jsou
následně v měsíčním vyúčtování uvedeny jako spotřebované volné jednotky anebo bezplatné volání v rámci
tarifu či balíčku.
Limit může být uplatněn u tarifů s měsíčním paušálem nejvýše 600,- Kč (bez DPH) v případech, kdy Služba
byla zřízena na jiném základě než podpisem Specifikace, a dále u těch účastníků, jimž byl v souladu s tímto
Ceníkem vystaven požadavek na složení jistoty.
Dosáhne-li hodnota využitých služeb Limitu, má O2 právo omezit nebo přerušit poskytování služeb do konce
zúčtovacího období. Požaduje-li účastník obnovení poskytování služeb, složí na účet O2 jistotu ve výši
Limitu. Limit se navýší o takto složenou jistotu, a to i pro všechna další zúčtovací období po dobu
uplatňování Limitu.
Limit může být zrušen, pokud účastník během nejméně 6 po sobě jdoucích zúčtovacích období platí
vyúčtování řádně a včas. V tom případě bude v souladu s tímto Ceníkem vrácena jistota navyšující Limit.
9) Pokud jsou v tomto ceníku zmíněny Rámcové dohody, vztahují se podmínky i na platně uzavřené
Rámcové smlouvy.
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10) V tomto Ceníku služeb nejsou zveřejněny ceny pro uzavřené skupiny účastníků. O2 si vyhrazuje právo
komunikovat tyto nabídky výhradně příslušným skupinám účastníků. Ceníky pro tyto uzavřené skupiny
účastníků jsou nedílnou součástí Všeobecných podmínek a Ceníku O2 Mobilní hlasové služby a služby O2
Mobilní internetové připojení.
11) Účastník ztrácí nárok na sjednaný opakující se kredit či slevu v případě, že kredit či sleva přesáhne
částku účtovanou O2 účastníkovi za paušální měsíční ceny.
POZNÁMKA
▪ Pro stávající účastníky O2, kteří uzavřeli Smlouvu do 30.9.1997 včetně a užívají tarif, který není uveden v
tomto ceníku (jedná se o tarify Start Klasik *, Kontakt, Global, Optimum, Business), a jejich platby
neprobíhají inkasem z účtu, dochází ke zvýšení ceny měsíčních paušálů o 30,- Kč (bez DPH). Tento nárůst
je možno kompenzovat zavedením platby měsíčních účtů inkasem, čímž zákazník získává bonus 60,- Kč
(bez DPH) a uspoří tedy 30,- Kč (bez DPH) oproti původnímu stavu. Ceny (bez DPH) hovorného a dalších
služeb se nadále účtují dle Ceníku základní a volitelných služeb z 1.9.1997. Mezinárodní hovory se pro tyto
účastníky účtují tak, že se k Základní sazbě připočte mezinárodní příplatek. Cena volání na Vodafone je 9,60
Kč/min (ve špičce) a 6,60 Kč/min (mimo špičku a víkend) bez DPH.
▪ Pro stávající účastníky O2, kteří uzavřeli Smlouvu do 30.9.2000 včetně a užívají tarif, který není uveden v
tomto ceníku (tarify Start Klasik *, Start Víkend, Global, Global Víkend a Business Víkend) platí ceny (bez
DPH) hovorného a dalších služeb podle Ceníku základní a volitelných služeb z 1.9.2000. Ceny volání do sítě
Vodafone jsou u tarifu Start Klasik* a Start Víkend stejné jako u tarifu Start Týden, u Global a Global Víkend
stejné jako u Global Týden a u Business stejné jako u Business Týden. Účtuje se první celá minuta a pak po
sekundách.
▪ Pro stávající účastníky O2, kteří uzavřeli smlouvu do 30.4.2001 včetně a užívají tarif, který není uveden v
tomto Ceníku služeb (tarify Relax, Optimum, Start Týden, Global Týden a Business Týden), platí ceny (bez
DPH) hovorného a eventuálně další služby, které užívají, podle Ceníku služeb z 17.4. 2001. Pro výše
uvedené účastníky, kteří zároveň užívají tarif Relax, se název tohoto tarifu mění na Relax Klasik.
▪ Název tarifu Start byl přejmenován na Start Klasik, podmínky tarifu a základní sazby se nemění.
▪ Stávajícím účastníkům O2, kteří uzavřeli smlouvu před 30.4.2001 včetně a užívají tarif, který není uveden v
tomto Ceníku služeb a současně nemají aktivní Textovou službu za měsíční paušál, je od 1.7.2001
automaticky Textová služba aktivována a umožněno odesílání SMS. Cena jedné SMS zprávy odeslané v síti
O2 je v takovém případě 2,50 (bez DPH), účtován není žádný měsíční paušál.
▪ Pro stávající účastníky O2, kteří uzavřeli smlouvu do 31.1.2002 a užívají tarif Komplet, platí ceny (bez
DPH) této služby uvedené v ceníku z 1.1.2002.
▪ Pro stávající účastníky O2, kteří uzavřeli smlouvu do 31.8.2003 a užívají datové tarify DATA Set II nebo
DATA Set III, platí ceny (bez DPH) těchto tarifů uvedené v ceníku z 20.8.2003.
▪ Pro stávající účastníky O2 , kteří uzavřeli smlouvu do 14.9.2003 a užívají tarif O2 Tandem, platí ceny této
služby uvedené v ceníku z 1.9.2003.
▪ Pro stávající účastníky O2, kteří uzavřeli smlouvu do 31.12.2004 a užívají tarif Data Speed 256/64 3GB a
Data Speed 512/128 3GB platí ceny (bez DPH) této služby uvedené v ceníku z 15.12.2004.
▪ Pro stávající účastníky O2, kteří uzavřeli smlouvu do 31.1.2005 a užívají tarif Relax, Relax Plus, Optimum,
Optimum Plus, Business 200, Business 300, Business 600, Praktik platí ceny (bez DPH) této služby
uvedené v ceníku z 15.1.2005.
▪ Tarify Relax, Relax Plus, Optimum, Optimum Plus, Business 200, Business 300, Business 600, Tandem
uvedené v ceníku z 15.1.2005. ztrácejí od 1.2. 2005 snížení ceny volání po třetí provolané minutě za
vnitrostátní sazbu.
▪ Pro stávající účastníky O2, kteří uzavřeli smlouvu do 31.5.2005 a užívají tarif Data Speed a Speed platí
ceny (bez DPH) této služby uvedené v ceníku z 1.2.2006 .
▪ Pro stávající účastníky O2, kteří uzavřeli smlouvu do 31.8.2005 a užívají tarif O2 Data Nonstop platí ceny
(bez DPH) této služby uvedené v ceníku z 24.8.2005
▪ Pro stávající účastníky O2, kteří uzavřeli smlouvu do 19.11.2006 a užívají tarif O2 T!P TOP platí ceny (bez
DPH) této služby uvedené v ceníku z 15.11.2006.
▪ Pro stávající účastníky O2, kteří uzavřeli smlouvu do 30.9.2005 a užívají hlasovou schránku Praktik,
Universal, Fax Profesional platí ceny (bez DPH) této služby uvedené v ceníku z 15.9.2005.
▪ Pro stávající účastníky O2, kteří uzavřeli smlouvu do 30.11.2005 a užívají tarify neuvedené v tomto ceníku
platí zde uvedené ceny Videovolání.
▪ Pro stávající účastníky O2, kteří uzavřeli smlouvu do 30.6.2006 a užívají tarify Internet Kombi Impuls, Ideal,
Sprint a Maxi platí ceny (bez DPH) této služby uvedené v ceníku z 23.6.2006.
▪ Pro všechny tarify O2, které obsahují volné minuty a volné SMS, platí, že se nevyužité volné minuty a SMS,
na které v daném zúčtovacím období vznikl účastníkovi nárok, převádějí do následujícího zúčtovacího
období, pokud není uvedeno jinak. Nebudou-li v tomto následujícím zúčtovacím období volné minuty nebo
SMS využity, nelze je již do dalších období převést.
▪ Na účastníky, kteří si aktivovali společně s tarifem nabídku "O2 Neomezené volání" se vztahují podmínky v
Ceníku základních a volitelných služeb (GSM/UMTS) platného ke dni 1.6.2007
▪ Na účastníky, kteří si aktivovali společně s tarifem nabídku "Stále Spolu" se vztahují podmínky v Ceníku
základních a volitelných služeb (GSM/UMTS) platného ke dni 1.2.2008.
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▪ Stávajícím účastníkům tarifu O2 Pohoda se od 1.3.2012 změní sazba za minutu volání do sítě O2 a do
pevných sítí na 4,60 Kč s DPH (3,80 Kč bez DPH), sazba za minutu volání do ostatních sítí na 4,60 Kč s
DPH (3,80 Kč bez DPH), sazba za SMS na 1,60 s DPH (1,32 Kč bez DPH) a sazba za MMS na 5,90 Kč s
DPH (4,88 Kč bez DPH).
Migrační tabulka k ukončení některých starších tarifů.
▪ Od 1.12.2009 dochází ke změně podmínek tarifů uvedených v prvním sloupci tabulky níže na podmínky
tarifů uvedených ve druhém sloupci tabulky.
▪ Změna tarifu na jiný aktuálně nabízený je možná jednou za zúčtovací období při návštěvě O2 prodejny.
Jmeno tarifu
Internet Mobil Local
O2 Global
O2 Global víkend
O2 Optimum Max
O2 Optimum Plus Max
O2 Platinum Promo
O2 Praktik
O2 Relax Klasik
O2 Relax Max
O2 Relax Plus Max
O2 Speed bundle
O2 T!P Top
O2 Optimum Inkaso
O2 Relax Plus Inkaso
GSM Kontakt Standard
GSM Optimum Standard
SMS DATA
GSM START

Kam tarif standardně
migrujeme
Internet Mobil 256
Neon SMS Basic
Neon SMS Basic
Neon S Basic
Neon L Basic
Neon XL Basic
TIP Relax
Neon SMS Basic
TIP Relax
TIP Relax
TIP Relax
TIP Relax
Neon SMS Basic
Neon S Basic
Neon L Basic
Neon XL Basic
TIP Relax
Neon SMS Basic

Nedílnou součástí tohoto Ceníku služeb je Příloha č.1, č.2
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KRÁTKODOBÉ MARKETINGOVÉ AKCE
1. "Odměny dle programu Doporučte O2"
Výše odměny pro O2 účastníka činí hodnotu jednoho měsíčního paušálu s DPH a po započtení všech
případných slev (dále jen „Odměna“) stávajícího tarifu O2 zákazníka za každou aktivovanou SIM kartu dle
podmínek Programu. Odměnu získá O2 zákazník v prvním následujícím měsíčním vyúčtování vystaveném
po 1.12.2008 a následně pak v každém dalším měsíčním vyúčtování podle počtu aktivovaných SIM karet
Doporučenými účastníky, max. však po dobu 12 měsíců. Pokud O2 zákazník ukončí smlouvu s O2 nebo
během čerpání Odměny změní stávající tarif na tarif nižší hodnoty, pozbývá nárok na Odměnu.
Výše odměny pro Doporučeného účastníka činí hodnotu jednoho měsíčního paušálu s DPH a po
započtení všech případných slev (dále jen „Odměna“) O2 tarifu, který si Doporučený účastník v rámci
Programu aktivuje. Odměnu za každou aktivovanou SIM kartu dle Podmínek tohoto Programu získá
Doporučený zákazník v třetím měsíčním vyúčtování. Pokud Doporučený účastník předčasně ukončí smlouvu
s O2 nebo během čerpání Odměny změní aktivovaný O2 Tarif, pozbývá nárok na Odměnu.
Nárok na Odměnu Doporučenému i O2 účastníkovi vznikne, jakmile Doporučený řádně a včas zaplatí
první dvě vyúčtování. V opačném případě nárok na Odměnu zaniká. Nárok na odměnu pro oba účastníky
zaniká také v případě, že O2 eviduje u O2 účastníka nebo Doporučeného účastníka dlužnou částku. Výše
Odměny závisí na tarifu, který zákazník užívá v den, kdy jsou splněny podmínky pro její vyplacení. Odměna
nemůže být vyplacena v hotovosti a nárok na ni není převoditelný na jiný účastnický účet.
Úplná pravidla programu Doporučte O2 najdete na www.cz.o2.com/doporucte.
2. „Vyšší tarif za cenu nižšího“
▪ Tato nabídka platí od 1.1.2013 a je určena pro fyzické osoby registrované dle RČ a firemní zákazníky
registrované na základě IČ.
▪ Každý takový účastník, který si nově zřídí službu O2 Mobilní internetové připojení s tarifem Mobilní
Internet L nebo si zvýší tarif z tarifu Mobilní Internet M na Mobilní Internet L , bude po dobu tří měsíců ode
dne zřízení tarifu platit měsíční paušál 303 Kč s DPH (250,41 Kč bez DPH) v případě, že službu užívá
samostatně, nebo 202 Kč s DPH (166,94 Kč bez DPH) v případě, že službu užívá společně se službou xDSL
nebo digitální televize O2TV.
Po uplynutí zvýhodněného období bude účastník za užívání tarifu Mobilní Internet L platit standardní
ceníkovou cenu.
▪ Každý takový účastník, který si nově zřídí službu O2 Mobilní internetové připojení s tarifem Mobilní
Internet XL nebo který si zvýší svůj tarif z tarifu Mobilní Internet M nebo Mobilní Internet L na Mobilní Internet
XL bude po dobu tří měsíců ode dne zřízení tarifu platit měsíční paušál 505 Kč s DPH (417,36 Kč bez DPH)
v případě, že službu užívá samostatně, nebo 303 Kč s DPH (250,41 Kč bez DPH) v případě, že službu užívá
společně se službou xDSL nebo digitální televize O2TV.
Po uplynutí zvýhodněného období bude účastník za užívání tarifu Mobilní Internet XL platit standardní
ceníkovou cenu.
▪ Tuto nabídku nelze kombinovat s dalšími slevami nebo výhodami nabízenými O2 souvisejícími se službou
O2 Mobilní internetové připojení s výjimkou výhody „Záruka spokojenosti“ a akce „Sleva na telefon za
internet“.
▪ Tuto nabídku nelze aktivovat prostřednictvím stránek www.o2pripojse.cz.
▪ Podmínkou poskytnutí výhod podle těchto podmínek pro účastníka, který si službu O2 Mobilní internetové
připojení zřizuje nově je, že účastník nevyužíval na předmětné SIM kartě službu O2 Mobilní internetové
připojení po dobu alespoň 1 měsíce před uplatněním požadavku na poskytnutí výhody.
3. "Sleva na tarify O2 NEON při přechodu od jiného operátora prostřednictvím distributora“
▪ Tato nabídka platí od 1.11.2012 do 31.1.2013 a je určena pro fyzické osoby registrované dle RČ a firemní
zákazníky registrované na základě IČ, kteří nemají s O2 uzavřenu Rámcovou dohodu o poskytování
zvýhodněných obchodních podmínek při odběru služeb.
▪ Každý účastník, který si na základě přechodu od jiného operátora prostřednictvím společností ISC
Communication Czech, a.s., (tel. 800173693), 3A.CZ, s.r.o., (tel. 722955955), URP s.r.o. (tel. 607878898)
nebo Sectron Mobil s.r.o. (tel. 725555291) nebo Josef KVAPIL a.s., nově zřídí O2 Mobilní hlasovou službu s
tarifem z řady O2 NEON se závazkem na využití O2 Mobilní hlasové služby po dobu 2 let, získá na dobu 24
zúčtovacích období ode dne zřízení služby 30% slevu z měsíčního paušálu zvoleného tarifu.
▪ Po uplynutí zvýhodněného období bude účastník za zvolený tarif platit standardní ceníkovou cenu.
▪ V případě porušení závazku k využití zvoleného tarifu je účastník povinen uhradit O2 smluvní pokutu dle
standardních podmínek. Tuto nabídku nelze kombinovat s dalšími slevami nebo výhodami nabízenými O2
souvisejícími s O2 Mobilní hlasovou službou s výjimkou slevy O2 Internet/O2 TV.
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4. "Sleva na telefon za internet“
▪Každý účastník, který si v období od 1.1.2013. do 31.1.2013 na základě využití Speciální nabídky
vybraného typu mobilního telefonu nově sjedná závazek k využití kombinace O2 Mobilní hlasové služby s
tarifem O2 Internet v mobilu Start nebo Internet v mobilu+ S, O2 Internet v mobilu nebo Internet v mobilu +M,
O2 Mobilní internet Standard nebo Internet v mobilu +L nebo O2 Mobilní internet Pro nebo Internet v
mobilu +XL na 24 nebo 36 měsíců, získá v případě kombinace s tarifem O2 Internet v mobilu nebo
Internet v mobilu +M, O2 Mobilní internet Standard nebo Internet v mobilu +L nebo O2 Mobilní
internet Pro nebo Internet v mobilu +XL, oproti standardním podmínkám Speciální nabídky dodatečnou
slevu na nákup dotovaného mobilního telefonu ve výši až 1000 Kč včetně DPH (826,45 Kč bez DPH) a v
případě kombinace s tarifem O2 Internet v mobilu Start nebo Internet v mobilu +S dodatečnou slevu na
nákup dotovaného mobilního telefonu až 500 Kč včetně DPH (413,22 Kč bez DPH). Vybrané mobilní
telefony, u kterých je možné tuto nabídku využít, jsou definovány v ceníku Speciální nabídky (příloha Ceníku
mobilních telefonů). Pokud je cena dotovaného telefonu při daném MP nižší než poskytnutá sleva, je cena
telefonu rovna 1 Kč s DPH (0,83 Kč bez DPH).
▪ Pokud účastník požádá o zrušení některého z výše uvedených datových tarifů v době trvání závazku k
využití kombinace O2 Mobilní hlasové služby a zvoleného datového tarifu, bude tato žádost zamítnuta,
popřípadě mu může být neoprávněně zrušený datový tarif znovu aktivován.
▪ Této nabídky lze využít u tarifů Mobilního internetu pouze pokud je zákazník využívá společně s O2 Mobilní
hlasovou službou na jedné SIM kartě.
▪ Tuto nabídku nelze kombinovat s dalšími slevami nebo výhodami poskytnutými v rámci O2 Mobilní hlasové
služby s výjimkou nabídky „Chytré tarify“.
5. "Internet v mobilu+ S za 100 a Internet v mobil+ M za 200 k tarifu O2 [:kůl:] / O2 Pohoda“
▪ Tato nabídka je určena pro účastníky (fyzické osoby registrované dle RČ ve věku od 6 do 26 let), kteří si v
období od 1.1.2013 do 28.2.2013 na značkové prodejně nebo prostřednictvím O2 eShopu nově zřídí tarif O2
[:kůl:] nebo O2 Pohoda nebo si prodlouží závazek k využití O2 Mobilní hlasové služby s tarifem O2 [:kůl:]
nebo O2 Pohoda o 24 měsíců a současně budou užívat tarif Internet v mobilu+ S nebo Internet v mobilu+ M.
▪ Každý účastník, který splní výše uvedené podmínky, bude platit ode dne využití této nabídky do 28.2.2013
za měsíční paušál za tarif Internet v mobilu+ S cenu 100 Kč s DPH (82,64 Kč bez DPH).
▪ Každý účastník, který splní výše uvedené podmínky, bude platit ode dne využití této nabídky do 28.2.2013
za měsíční paušál za tarif Internet v mobilu+ M cenu 200 Kč s DPH (165,29 Kč bez DPH).
▪ Změnou tarifu O2 [:kůl:] nebo O2 Pohoda nárok na zvýhodněnou cenu měsíčního paušálu za tarif Internet
v mobilu+ S a Internet v mobilu+ M zaniká.
▪ Po uplynutí zvýhodněného období bude účastník platit za měsíční paušál tarifu Internet v mobilu+ S 150 Kč
s DPH a tarifu Internet v mobilu+ M 300 Kč s DPH.
▪ Tuto nabídku nelze kombinovat s dalšími slevami nebo výhodami poskytnutými v rámci O2 Mobilní hlasové
služby s výjimkou výhody „Tarif O2 [:kůl:]/O2 Pohoda dva měsíce na zkoušku“ a akce „Sleva na telefon za
internet“.
6. "Mobilní Internet M s tarifem O2 [:kůl:] / O2 Pohoda nebo Chytrý [:kůl:] / Chytrá Pohoda“
▪ Tato nabídka je určena pro účastníky (fyzické osoby registrované dle RČ ve věku od 6 do 26 let) O2
Mobilní hlasové služby s tarifem O2 [:kůl:]/Chytrý [:kůl:] nebo O2 Pohoda/Chytrá Pohoda.
▪ Každý takový Účastník, který si v období od 1.1.2013 do 30. 6. 2013 na jiné datové SIM kartě nově zřídí
službu O2 Mobilní internetové připojení s tarifem Mobilní Internet M ve variantě UMTS, získá bonus v
podobě slevy na měsíční paušál. Účastník bude po dobu 24 měsíců platit měsíční paušál za tarif Mobilní
Internet M 202 Kč s DPH (166,94 Kč bez DPH). Po uplynutí zvýhodněného období bude Účastník za užívání
tarifu Mobilní Internet M platit standardní ceníkovou cenu.
▪ Pokud si Účastník zřídí službu O2 Mobilní internetové připojení se závazkem na dobu 24 měsíců, má
možnost zakoupit si modem Huawei za 1 Kč včetně DPH (0,83 Kč bez DPH). V případě porušení závazku k
využití služby zaplatí Účastník smluvní pokutu ve výši 694 Kč.
▪ Účastník může využít k jedné službě s tarifem O2 [:kůl:]/Chytrý [:kůl:] nebo O2 Pohoda/Chytrá Pohoda
slevu pouze na jedné službě s tarifem Mobilní Internet M.
▪ Změnou či zrušením tarifu O2 [:kůl:]/Chytrý [:kůl:] nebo O2 Pohoda/Chytrá Pohoda nebo změnou tarifu
Mobilní Internet M na jiný tarif nárok na slevu zaniká a Účastník bude za užívání služby O2 Mobilní
internetové připojení platit standardní ceníkovou cenu.
▪ Tuto nabídku nelze využít při novém zřízení služby O2 Mobilní internetové připojení na základě přechodu z
předplacené služby O2 Mobilní internetové připojení.
▪ Tuto nabídku nelze kombinovat s dalšími slevami nebo výhodami nabízenými O2 souvisejícími se službou
O2 Mobilní internetové připojení s výjimkou výhody „Záruka spokojenosti“.
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7. „Balíčky volných jednotek"
▪ Tato nabídka platní pro fyzické osoby registrované dle RČ a pro firemní zákazníky identifikované na
základě IČ, kteří nemají s O2 uzavřenou Rámcovou dohodu o poskytování zvýhodněných obchodních
podmínek při odběru služeb.
▪ Účastník tarifu O2 Neon S, Neon SMS O2 Neon M, O2 Neon L, O2 Neon L+, O2 Neon XL, O2 Neon XXL,
O2 Neon S Basic, O2 NEON SMS Basic, O2 Neon M Basic, O2 Neon L Basic, O2 Neon L+ Basic, O2 Neon
XL Basic, O2 Neon XXL Basic nebo tarifu O2 [:kůl:] se závazkem na dobu 2 nebo 3 let, může v období od
1.1.2013 do 30.6.2013 využít nabídku balíčků volných minut a SMS do všech mobilních sítí za níže
uvedenou cenu.
▪ Pokud účastník současně se žádostí o zřízení balíčku udělí O2 prostřednictvím formuláře souhlas se
zasíláním obchodních sdělení na svůj e-mail, získá 50% slevu z níže uvedené měsíční ceny balíčku na
dobu 2 let. Účastník, který svůj souhlas dle předchozí věty v průběhu zvýhodněného období odvolá, ztrácí
nárok na poskytování slevy.
Volné minuty
Cena s DPH Cena bez DPH
Volné SMS
Cena s DPH Cena bez DPH
20
66,12
40
41,32
80,00
50,00
40
123,97
80
66,12
150,00
80,00
60
173,55
120
82,64
210,00
100,00
75
206,61
300
181,82
250,00
220,00
80
214,88
600
330,58
260,00
400,00
120
305,79
370,00
150
338,84
410,00
300
586,78
710,00
450
669,42
810,00
600
834,71
1010,00
900
1090,91
1320,00
▪ Nespotřebované volné jednotky z balíčků se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období.
8. „EA hry k datovým tarifům"
▪ Tato nabídka platí v období od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2013 a je určena pro fyzické osoby registrované dle RČ
a firemní zákazníky registrované na základě IČ, kteří nemají s O2 uzavřenu rámcovou dohodu o poskytování
zvýhodněných obchodních podmínek při odběru služeb.
▪ Každý takový účastník, který má na jedné SIM kartě aktivní O2 Mobilní hlasovou službu a některý z
datových tarifů služby Internet v mobilu nebo služby O2 Mobilní internetové připojení, může využít nabídku
volného přístupu k hrám společnosti Electronic Arts, Inc. (EA) prostřednictvím www.o2active.cz/eahry.
Cena za využití nabídky EA her je součástí měsíční ceny tarifů služby Internet v mobilu nebo O2 Mobilní
internetové připojení.
▪ V případě zrušení datového tarifu bude volný přístup k EA hrám ukončen.
9. „Doplnková služba Internet v Mobilu+ se slevou 50 Kč"
▪ Každý stávající účastník O2 Mobilní hlasové služby s tarifem O2 NEON, O2 Podnikání, O2 [:kůl:] nebo O2
Pohoda, který si v období od 18.6.2012 do 31.1.2013 k uvedenému mobilnímu hlasovému tarifu nově zřídí
doplňkovou službu Internet v mobilu+, bude do 31.1.2013 platit zvýhodněné měsíční ceny dle níže
uvedené tabulky. Po uplynutí zvýhodněného období bude účastník za tarif platit standardní ceníkovou cenu.
Tarif
Internet v mobilu+ S
Internet v mobilu+ M
Internet v mobilu+ L
Internet v mobilu+ XL
Internet v mobilu+ XXL

Cena s DPH
150,00
300,00
500,00
750,00
1000,00

Cena bez DPH
123,97
247,93
413,22
619,83
826,45

10. „Chytré tarify"
▪ Tato nabídka platí od 1.11.2012 do 31.1.2013 a je určena pro fyzické osoby registrované dle RČ a firemní
zákazníky registrované na základě IČ, kteří nemají s O2 uzavřenu Rámcovou dohodu o poskytování
zvýhodněných obchodních podmínek při odběru služeb.
▪ Každý účastník, který si na základě využití Speciální nabídky sjedná Chytrý tarif, který je kombinací v
tabulce níže uvedených tarifů O2 Mobilní hlasové služby s tarify doplňkové služby Internet v mobilu+, a
zaváže se k užívání obou služeb po dobu 24 měsíců, bude po dobu závazku platit za sjednanou kombinaci
služeb měsíční ceny dle níže uvedené tabulky. Vždy po uplynutí doby 24 měsíců se závazek automaticky
prodlužuje o stejnou dobu, účastník má však právo toto automatické prodloužení do budoucna kdykoli
odmítnout.
▪V případě odmítnutí účastník ztrácí po uplynutí 24 měsíců nárok na výhodu poskytovanou v rámci této
Speciální nabídky. Na účastníky tarifů řady O2 NEON/O2 Podnikání, kteří prodloužení odmítnou, se uplatní
výhody poskytované v rámci tarifů řady O2 NEON Basic/O2 Podnikání Basic odpovídající jeho tarifu
původnímu.
▪Po uplynutí zvýhodněného období bude účastník za tarif O2 Mobilní hlasové služby i za tarif doplňkové
služby Internet v mobilu+ platit standardní ceníkovou cenu.
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▪Výhody Chytrých tarifů dle tabulky níže získá i stávající účastník níže uvedených kombinací tarifů O2
Mobilní hlasové služby s odpovídajícími tarify doplňkové služby Internet v mobilu, který si v uvedeném
období svůj závazek k využití služeb o 24 měsíců prodlouží na základě využití jedné z níže uvedených
kombinací služeb. Nárok na prodloužení závazku má pouze účastník, kterému zbývá do konce původně
sjednaného závazku méně než 6 měsíců.
▪V případě, že si účastník v průběhu Speciální nabídky změní tarif doplňkové služby Internet v mobilu+,
změní se cena jeho Chytrého tarifu o částku odpovídající rozdílu mezi standardními cenami tarifů doplňkové
služby Internet v mobilu+.
▪ Služby, ze kterých se Chytrý tarif skládá, nelze rušit samostatně. V případě porušení závazku k využití
služby se účastník zavazuje zaplatit smluvní pokutu dle standardních podmínek mobilních hlasových tarifů.
▪ Ostatní zde neuvedené podmínky Chytrých tarifů se řídí standardními podmínkami tarifů služeb, ze kterých
se Chytrý tarif skládá.
▪ Tuto nabídku nelze kombinovat s dalšími slevami nebo výhodami nabízenými O2 souvisejícími s O2
Mobilní hlasovou službou s výjimkou „Tarify O2 NEON/O2 Podnikání dva měsíce na zkoušku“, „Volání do O2
sítě zdarma s tarify O2 Podnikání L, XL a XXL“, "Sleva na telefon za internet" a "Státní příspěvek a O2 sleva
pro zdravotně postižené".
Měsíční cena za Chytrý tarif
Kč s DPH
Kč bez DPH

Chytrý tarif
O2 NEON S
O2 NEON M
O2 NEON L
O2 NEON L+
O2 NEON XL
O2 NEON XXL
O2 Podnikání M
O2 Podnikání L
O2 Podnikání XL
O2 Podnikání XXL

Internet v mobilu+ S
Internet v mobilu+ S
Internet v mobilu+ M
Internet v mobilu+ M
Internet v mobilu+ L
Internet v mobilu+ L
Internet v mobilu+ M
Internet v mobilu+ M
Internet v mobilu+ L
Internet v mobilu+ L

450,00
550,00
800,00
1150,00
1900,00
2800,00
900,00
1350,00
1900,00
2800,00

371,90
454,55
661,15
950,41
1570,25
2314,05
743,80
1115,70
1570,25
2314,05

11. „Chytré tarify - přechod od jiného operátora a prostřednictvím distributora"
▪ Tato nabídka platí od 1.11.2012 do 31.1.2013, je určena pro fyzické osoby registrované dle RČ a firemní
zákazníky registrované na základě IČ, kteří nemají s O2 uzavřenu Rámcovou dohodu o poskytování
zvýhodněných obchodních podmínek při odběru služeb.
▪ Každý účastník, který si na základě přechodu od jiného operátora nebo prostřednictvím společností ISC
Communication Czech, a.s., (tel. 800173693), 3A.CZ, s.r.o., (tel. 722955955), URP s.r.o. (tel. 607878898)
nebo Sectron Mobil s.r.o. (tel. 725555291) nově zřídí O2 Mobilní hlasovou službu a využije Speciální nabídku
Chytrého tarifu, který je kombinací v tabulce níže uvedených tarifů O2 Mobilní hlasové služby s tarify
doplňkové služby Internet v mobilu+, a zaváže se k užívání obou služeb po dobu 24 měsíců, bude po dobu
závazku platit za sjednanou kombinaci služeb měsíční ceny dle níže uvedené tabulky. Vždy po uplynutí doby
24 měsíců se závazek automaticky prodlužuje o stejnou dobu, účastník má však právo toto automatické
prodloužení do budoucna kdykoli odmítnout.
▪ V případě odmítnutí účastník ztrácí po uplynutí 24 měsíců nárok na výhodu poskytovanou v rámci této
Speciální nabídky. Na účastníky tarifů řady O2 NEON/O2 Podnikání, kteří prodloužení odmítnou, se uplatní
výhody poskytované v rámci tarifů řady O2 NEON Basic/O2 Podnikání Basic odpovídající jeho tarifu
původnímu.
▪ Po uplynutí zvýhodněného období bude účastník za tarif O2 Mobilní hlasové služby i za tarif doplňkové
služby Internet v mobilu+ platit standardní ceníkovou cenu.
▪ V případě, že si účastník v průběhu Speciální nabídky změní tarif doplňkové služby Internet v mobilu+,
změní se cena jeho Chytrého tarifu o částku odpovídající rozdílu mezi standardními cenami tarifů doplňkové
služby Internet v mobilu+.
▪ Služby, ze kterých se Chytrý tarif skládá, nelze rušit samostatně. V případě porušení závazku k využití
služby se účastník zavazuje zaplatit smluvní pokutu dle standardních podmínek mobilních hlasových tarifů.
▪ Ostatní zde neuvedené podmínky Chytrých tarifů se řídí standardními podmínkami tarifů služeb, ze kterých
se Chytrý tarif skládá.
▪ Tuto nabídku nelze kombinovat s dalšími slevami nebo výhodami nabízenými O2 souvisejícími s O2
Mobilní hlasovou službou s výjimkou „Tarify O2 NEON/O2 Podnikání dva měsíce na zkoušku“, „Volání do O2
sítě zdarma s tarify O2 Podnikání L, XL a XXL“, "Sleva na telefon za internet" a "Státní příspěvek a O2 sleva
pro zdravotně postižené".
▪Tato nabídka platí pro prvních 2500 sjednaných Chytrých tarifů pro každý měsíc platnosti akce.
Měsíční cena za Chytrý tarif
Kč s DPH
Kč bez DPH

Chytrý tarif
O2 NEON S
O2 NEON M
O2 NEON L
O2 NEON L+
O2 NEON XL
O2 NEON XXL
O2 Podnikání M
O2 Podnikání L
O2 Podnikání XL
O2 Podnikání XXL
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Internet v mobilu+ S
Internet v mobilu+ S
Internet v mobilu+ M
Internet v mobilu+ M
Internet v mobilu+ L
Internet v mobilu+ L
Internet v mobilu+ M
Internet v mobilu+ M
Internet v mobilu+ L
Internet v mobilu+ L

350,00
450,00
550,00
1000,00
1400,00
2500,00
650,00
1100,00
1400,00
2500,00
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289,26
371,90
454,55
826,45
1157,03
2066,12
537,19
909,09
1157,02
2066,11
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12. „Odměna za souhlas k marketingové komunikaci"
▪ Každý účastník (fyzická osoba registrovaná dle RČ), který si v období od 1.9. 2012 do 31.1.2013 na
základě přechodu z O2 předplacené služby na O2 prodejně nově zřídí O2 Mobilní hlasovou službu s tarifem
O2 Neon S a zaváže se k využití tarifu na dobu 2 let a současně vyplní formulář pro využití účastníkova emailu na marketingovou komunikaci, získává slevu 30% z měsíčního paušálu zvoleného tarifu po dobu 2 let.
▪ Každý účastník (fyzická osoba registrovaná dle RČ), který si v období od 1. 12. 2012 do 31.1.2013 na O2
Prodejně na základě přechodu z O2 předplacené služby nově zřídí O2 Mobilní hlasovou službu s tarifem O2
NEON S a zaváže se k využití tarifu na dobu 2 let, vyplní formulář pro využití účastníkova e-mailu na
marketingovou komunikaci a současně poskytne druhý e-mailový kontakt na další osobu pro využití
marketingové komunikace, získává slevu 50% z měsíčního paušálu zvoleného tarifu po dobu 2 let.
▪ V případě porušení závazku k využití zvoleného tarifu je účastník povinen uhradit O2 smluvní pokutu dle
standardních podmínek. Tuto nabídku nelze kombinovat s dalšími slevami nebo výhodami nabízenými O2
souvisejícími s O2 Mobilní hlasovou službou s výjimkou výhody „Tarify O2 Neon dva měsíce na zkoušku“.
13. „Chytrý O2 [:kůl:] a Chytrá O2 Pohoda"
▪ Tato nabídka platí od 1.1.2013 do 31.1.2013 a je určena pro fyzické osoby registrované dle RČ.
▪ Každý účastník, který si na základě využití Speciální nabídky sjedná Chytrý tarif, který je kombinací v
tabulce níže uvedených tarifů O2 Mobilní hlasové služby s tarify doplňkové služby Internet v mobilu+, a
zaváže se k užívání obou služeb po dobu 24 měsíců, bude po 24 měsíců od využití nabídky platit za
sjednanou kombinaci služeb měsíční ceny dle níže uvedené tabulky.
▪ Každý takový účastník, který si na základě využití této nabídky sjedná Chytrý O2 [:kůl:], bude po dobu 2
let od využití této nabídky využívat bonusu v podobě extra 100% volných jednotek k tarifu O2 [:kůl:].
▪ Výhody Chytrých tarifů dle tabulky níže získá i stávající účastník, níže uvedených kombinací tarifů O2
Mobilní hlasové služby s odpovídajícími tarify doplňkové služby Internet v mobilu+, který si v uvedeném
období svůj závazek k využití služeb o 24 měsíců prodlouží na základě využití jedné z níže uvedených
kombinací služeb. Nárok na prodloužení závazku má pouze účastník, kterému zbývá do konce původně
sjednaného závazku méně než 6 měsíců.
▪ V případě, že si účastník v průběhu Speciální nabídky změní tarif doplňkové služby Internet v mobilu+,
změní se cena jeho Chytrého tarifu o částku odpovídající rozdílu mezi standardními cenami tarifů doplňkové
služby Internet v mobilu+.
▪ Služby, ze kterých se Chytrý tarif skládá, nelze rušit samostatně. V případě porušení závazku k využití
služby se účastník zavazuje zaplatit smluvní pokutu dle standardních podmínek mobilních hlasových tarifů.
▪ Ostatní zde neuvedené podmínky Chytrých tarifů se řídí standardními podmínkami tarifů služeb, ze kterých
se Chytrý tarif skládá.
▪ Stávající účastník může výhody získat pouze v případě, že v rámci O2 Mobilní hlasové služby neužívá
žádné výhody ani slevy s výjimkou výhody „Dva měsíce na zkoušku".
Měsíční cena za Chytrý tarif
Kč s DPH
Kč bez DPH

Chytrý tarif
O2 [:kůl:]
O2 [:kůl:]
O2 Pohoda
O2 Pohoda

Internet v mobilu+ S
Internet v mobilu+ M
Internet v mobilu+ S
Internet v mobilu+ M

350,00
450,00
280,00
380,00

289,26
371,90
231,40
314,05

14. „Mobilní internet M za 100 Kč s DPH na 2 roky "
▪ Tato nabídka platní pro fyzické osoby registrované dle RČ a pro firemní zákazníky identifikované na
základě IČ, kteří nemají s O2 uzavřenou Rámcovou dohodu o poskytování zvýhodněných obchodních
podmínek při odběru služeb.
▪ Nabídka je platná v období od 1.1.2013 do 31.1.2013 a je určena pouze pro zákazníky, kteří nejsou
účastníky služby O2 Mobilní internetové připojení na samostatné datové SIM. Zákazníci registrovaní dle RČ
mohou využít nabídku na jedné SIM kartě a firemní zákazníci na dvou SIM kartách.
▪ Účastník, který splní výše uvedené podmínky a nově si zřídí službu O2 Mobilní internetové připojení s
tarifem Mobilní internet M, bude po dobu 2 let ode dne zřízení služby platit za tarif měsíční cenu 100 Kč s
DPH (82,64 Kč bez DPH). Po uplynutí zvýhodněného období bude účastník za tarif platit standardní
ceníkovou cenu.
▪ Tuto nabídku nelze kombinovat s dalšími slevami nebo výhodami nabízenými O2 souvisejícími se službou
O2 Mobilní internetové připojení.

Platnost od:
1.1.2013
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