Podmínky programu O2 Benefit
1. O2 Benefit program společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
1.1 O2 Benefit program společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen O2 Benefit), je program,
v jehož rámci může účastník získat po splnění níže stanovených podmínek Benefit body. Získané Benefit
body může účastník užít způsobem stanoveným na www.cz.o2.com/benefit.
1.2. Program O2 Benefit končí 20.3.2009. Účastníci registrovaní dle rodného čísla a účastníci - živnostníci a
drobní podnikatelé registrovaní dle IČ, kteří mají až tři aktivní SIM karty a kteří nemají se společností
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. uzavřenou rámcovou smlouvu o poskytování zvýhodněných obchodních
podmínek při odběru služeb, mohou své nevyčerpané Benefit body využít do 31.3.2009 a vybrat si z nabídky
odměn popsané v těchto podmínkách programu O2 Benefit. Účastníci registrovaní dle IČ, kteří mají nad tři
aktivní SIM karty, od 12.3.2009 nemohou čerpat odměny z nabídky popsané v těchto podmínkách programu
O2 Benefit, ledaže Společnost výslovně určí odměnu, kterou je možné čerpat. Společnost si vyhrazuje právo
zrušit jakoukoli z nabídky odměn v rámci O2 Benefit. Nárok na O2 Benefit není právně vymahatelný.
2. Podmínky O2 Benefit
2.1 Účastník bude společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen „Společnost“), zařazen do
programu O2 Benefit, pokud splní níže uvedené podmínky:
2.1.1 má uzavřenou Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací se Společností, aktivně užívá
alespoň 50 minut zpoplatněných mobilních hlasových služeb ve třech po sobě následujících zúčtovacích
obdobích,
2.1.2 neodmítne písemně nebo telefonicky účast v O2 Benefit.
2.2 Účastník bude zařazen do O2 Benefit v měsíci následujícím po splnění podmínek.
2.3 Do programu O2 Benefit nebudou zařazena služební čísla zaměstnanců Společnosti, demočísla
obchodních zástupců Společnosti, čísla, na kterých je účtován provoz služby Conex, OnePort, Zelené linky a
čísla s tarify Tandem I, II, III.
3. Benefit body
3.1 Splní-li účastník podmínky pro zařazení do programu O2 Benefit (viz čl. 2), bude mu vždy na začátku
následujícího zúčtovacího období Společností připsáno na jeho účet u Společnosti příslušné množství
Benefit bodů, a to na základě jeho telefonního účtu za mobilní hlasové služby za předcházející zúčtovací
období.
3.2 Účastník může získat Benefit body pouze v počtu a za podmínek stanovených těmito podmínkami
O2 Benefit uveřejněnými na www.cz.o2.com/benefit..
3.2.1 V případě, že není splněna podmínka podle Čl 2.1.1 výše, je Společnost oprávněna na dobu až tří
následujících zúčtovacích období zablokovat užívání všech Benefit bodů účastníka.
3.2.2 V případě opakovaného nesplnění podmínky podle Čl 2.1.1 výše, je Společnost oprávněna zrušit
bodové konto účastníka, avšak členství účastníka v programu zůstává nedotčeno.
3.3 Benefit body přiděluje Společnost pouze k příslušnému mobilnímu číslu účastníka.
3.4 Společnost přiděluje Benefit body na účet účastníka automaticky podle plnění jednotlivých podmínek
O2 Benefit účastníkem. Účastník může požádat o užití Benefit bodů způsobem uvedeným na
www.cz.o2.com/benefit, pokud není stanoveno jinak.
3.5 Účastník není oprávněn požádat o užití Benefit bodů po dobu, kdy je jeho mobilní číslo dočasně
odpojeno z provozu z důvodu neplacení telekomunikačních služeb nebo podezření ze zneužití.
3.6 V případě, že účastník požádá o užití Benefit bodů po dobu, kdy je jeho mobilní číslo dočasně odpojeno
z provozu (jiný důvod než v bodě 3.5), může čerpat pouze tyto vybrané odměny: poukázka na mobilní
telefon ze speciální nabídky, dobití předplacené karty nebo volné jednotky.
3.7 Účastník je oprávněn převést své přidělené Benefit body v hodnotách 500, 1 000, 2 500 a 5 000 bodů na
jiného účastníka programu O2 Benefit, který splňuje podmínky programu O2 Benefit. Ustanovení bodu 3.5
zůstává nedotčeno. V případě právnické osoby je darování bodů možné pouze v rámci daného subjektu.
3.8 Pokud si účastník změní mobilní účastnické číslo nebo mu bude toto číslo změněno Společností,
převádějí se všechny Benefit body na nové číslo účastníka, a to na základě jeho písemné žádosti.
3.9 Pokud mobilní účastnické číslo převezme nový účastník (viz čl. 12.2.4 VP) nebo je toto číslo uvolněno,
Benefit body se nepřevádějí.
3.10 V případě, že účastník nebo Společnost vypoví smlouvu, nevyčerpané body uplynutím výpovědní lhůty
propadají. Uzavře-li však takový účastník se Společností novou smlouvu a požádá o převedení bodů ve
lhůtě 3 kalendářních měsíců od ukončení platnosti a účinnosti předchozí smlouvy, může Společnost
účastníkovi na základě jeho písemné nebo telefonické žádosti, jejichž náležitosti stanoví Společnost, převést
Benefit body získané v době trvání předchozí smlouvy.
3.11 Benefit body jsou platné po dobu dvou let od roku, kdy byly přiděleny (např. všechny Benefit body
získané v roce 2006 jsou platné až do 31. 12. 2008). Benefit body, které nebyly užity v době své platnosti,
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propadají.
3.12 Za každých 6 měsíců v prvním roce využívání služeb společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
získává účastník věrnostní bonus 300 Benefit bodů. Každý rok bude věrnostní bonus navýšen o 100 Benefit
bodů do maximální výše 800 Benefit bodů. To znamená, 1 rok v programu = 600 bodů, 2 rok v programu =
800 bodů až do maximální výše 1600 bodů za rok. Pro získání věrnostního bonusu je potřeba v předchozích
3 měsících před datem nároku na věrnostní bonus provolat v průměru minimálně 50 minut. Výše věrnostního
bonusu bude účastníkovi navýšena o 100 Benefit bodů i v případě, že se mu nepodaří splnit věrnostní
kritéria.
4. Řešení reklamací
4.1 Případnou reklamaci je účastník povinen podat písemně do 30 dnů od okamžiku, kdy se o důvodu
k reklamaci dozvěděl, přičemž podání reklamace nezbavuje účastníka povinnosti uhradit účet do dne
splatnosti.
4.2 Reklamace budou vyřizovány ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické či administrativní
náročnosti uplatněné reklamace, tzn.:
4.2.1 jednoduché případy reklamací, které nevyžadují technické šetření, do 30 kalendářních dnů,
4.2.2 složitější případy reklamací, které vyžadují technické šetření, do 60 kalendářních dnů.
4.3 Reklamace vyřizuje Oddělení péče o zákazníky Společnosti. Všechna rozhodnutí týkající se jakékoli
situace, kterou O2 Benefit podmínky neřeší a jež vyžaduje interpretaci, budou postoupena komisi O2 Benefit
Společnosti. Rozhodnutí komise O2 Benefit jsou konečná.
4.4 Komise O2 Benefit si vyhrazuje právo účastníka vyloučit z O2 Benefit v případě, že účastník porušil
podmínky O2 Benefit nebo všeobecné podmínky. V takovém případě veškeré Benefit body účastníka
propadají.
5. Společná a závěrečná ustanovení
5.1 Za písemné se považují právní úkony doručené poštou, kurýrem, faxem nebo e-mailem.
5.2 V případě, kdy by se dostaly všeobecné podmínky a podmínky O2 Benefit do vzájemného rozporu, platí
následující pořadí závaznosti:
5.2.1 všeobecné podmínky,
5.2.2 podmínky O2 Benefit,
5.3 V pochybnostech o tom, zda služba byla poskytnuta, je rozhodující záznam ze systému Benefit CENTRA
Společnosti.
5.4. Společnost ani jiný dodavatel není odpovědný za poskytnutí plnění osobě, která nebyla oprávněna
jednat jménem a na účet účastníka, a to za předpokladu, že taková osoba prohlásila, že je oprávněna jednat
jménem a na účet účastníka a plnění jí bylo poskytnuto v dobré víře.
5.5 Užití Benefit bodů na služby anebo zboží může mít daňové důsledky pro účastníka, popř. uživatele
telekomunikačních služeb.
5.6 Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv podmínky O2 Benefit či podmínky jednotlivých krátkodobých akcí
měnit. Aktuální znění podmínek O2 Benefit Společnost zpřístupní účastníkovi na webových stránkách
www.cz.o2.com/benefit nejpozději první pracovní den po nabytí jejich účinnosti.
5.7. Společnost neručí za neohlášené změny ze strany partnerů týkajících se uplatňování Benefit poukázek
či poskytování slev.
5.8 Český text podmínek O2 Benefit je závazný.
5.9 Do platných podmínek O2 Benefit lze nahlížet na webových stránkách www.cz.o2.com/benefit.
5.10 Tyto podmínky O2 Benefit pozbývají účinnosti okamžikem jejich nahrazení pozdějšími podmínkami
O2 Benefit.
5.11 Tyto podmínky O2 Benefit nabývají platnosti a účinnosti dne 17.3.2009.
6. Podmínky pro výběr Benefit odměn
6.1 Společnost si vyhrazuje 4-6týdenní lhůtu pro dodání všech odměn s výjimkou volných jednotek a TOP
balíčků.
6.2 Volné jednotky budou přiděleny v nejbližším zúčtovacím období po zpracování objednávky.
6.3 Možnost výběru jakékoli odměny závisí na její aktuální dostupnosti a Společnost si vyhrazuje právo
nahradit jakoukoli odměnu jinou odměnou stejné nebo vyšší hodnoty.
6.4 Odměny lze získat ve značkových prodejnách Společnosti bez předložení Benefit poukázky. Odměna
bude poskytnuta na základě předložení platné Benefit karty a platných identifikačních dokladů.
6.5 Finanční poukázky lze čerpat pouze v celé výši. V případě, že cena zboží nebo služeb je nižší nebo
rovna částce uvedené na finanční poukázce, nelze poukázku uplatnit.
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7. Benefit odměny
7.1 Odměny O2
1. Poukázky na odměny od Společnosti jsou platné po dobu 6 měsíců od data vydání.
2. Hodnota všech Benefit poukázek uvedených v dané sekci je včetně DPH.
3. Poukázky musí být použity do uvedené doby platnosti.
4. Poukázky nejsou směnitelné za peníze.
5. Poukázky jsou přenosné.
6. Poukázky nebudou nahrazeny v případě poškození, krádeže nebo ztráty.
7. Poukázky jsou neplatné v případě padělání.
8. Poukázky jsou neplatné, pokud před použitím dojde k oddělení kontrolního útržku.
9. Uplatněné poukázky u společnosti Telefónica O2 či smluvních partnerů programu O2 Benefit nelze již
vyžádat zpět. Řešení případných reklamací zboží či storna objednaných služeb je zcela v kompetenci té
společnosti, u které byla poukázka Benefit uplatněna a řídí se všeobecnými podmínkami dané společnosti.
7.1.1 Volné jednotky
1. Zákazníci, kteří si zvolí odměnu v podobě volných jednotek, obdrží určitý počet volných jednotek na jedno
zúčtovací období. Počet přidělených volných jednotek jim bude vyznačen na fakturách od Společnosti
a přičten k volným jednotkám vyplývajícím z jejich tarifu. Pro každé zúčtovací období bude přiznána pouze
jedna odměna ve formě volných jednotek stejné kategorie. Jednotlivé volné jednotky lze libovolně
kombinovat. Nevyužité volné jednotky Benefit se převádějí do následujícího zúčtovacího období. Volné
jednotky Benefit (včetně převedených jednotek Benefit) jsou uplatňovány před volnými jednotkami (včetně
převedených) z užívaného tarifu. V případě zastavení služby nevyčerpané volné jednotky související
s danou službou propadají.
2. V případě převodu mobilního čísla mezi účastnickými kódy jednoho subjektu nevyčerpané volné jednotky
propadají.
3. Odměny v podobě volných jednotek jsou přenosné a můžou být využívány i na telefonním čísle zákazníka
Společnosti, který je nezískal.
4. Odměny v podobě volných jednotek nemají žádnou peněžní hodnotu a nelze je využít k uhrazení
nedoplatku.
7.1.2 Mobilní telefony a příslušenství
1. Společnost rozhoduje o zařazení konkrétního typu mobilního telefonu a veškerého příslušenství na
základě aktuální nabídky v době výběru odměny.
2. Mobilní telefon, telefon určený pro pevné linky (tyto telefony je možné čerpat pouze na O2 Prodejnách,
nikoli u smluvních partnerů společnosti O2) nebo O2 sadu předplacené karty může zákazník získat na
základě poukázek v hodnotě 400 a 2950 (malá O2 sada předplacené karty se SIM), 21 200, 30 800, 40 600,
64 950, 81 200 a 120 800 Benefit bodů a uhrazení 1 Kč.
3. Mobilní telefony získané jako odměny mohou být používány pouze se SIM kartou Společnosti.
4. Na úhradu mobilních telefonů za prodejní cenu (týká se Speciální nabídky) může zákazník uplatnit
finanční poukázky na úhradu v hodnotách 200 Kč, 400 Kč, 1 000 Kč, 2 000 Kč, 3 000 Kč, 4 000 Kč)
.
5. Na úhradu mobilních telefonů za prodejní cenu může zákazník uplatnit finanční poukázky na úhradu
v hodnotách 300 Kč, 500 Kč, 800 Kč, 1 500 Kč a 2 000 Kč. Tuto poukázku může využít pouze zákazník,
který využívá dotovaný Max tarif, a to minimálně 6 měsíců před koncem dotace tarifu. Jinak na využití
poukázky zákazník nemá nárok.
6. Na úhradu veškerého příslušenství, které je k dispozici, může zákazník uplatnit finanční poukázky na
úhradu v hodnotách 200 Kč, 400 Kč, 1 000 Kč, 2 000 Kč a 3 000 Kč.
7. Veškeré odměny uvedené v této sekci je možné čerpat v celé prodejní síti Společnosti.
7.1.3 Ostatní odměny
1. Odměna Dobití s předplacenou kartou telefonu v hodnotách kreditu 250 Kč, 350 Kč, 550 Kč a 950 Kč je
uplatněna po objednání a není možné ji stornovat. Potvrzení o dobití O2 telefonu vybraným kreditem obdrží
jak člen O2 Benefit (na své tel. číslo), tak obdarovaný O2 zákazník předplacené karty.
2. Finanční poukázku na opravu v hodnotě 400 Kč, 1 000 Kč může zákazník použít na opravu mobilního
telefonu v celé prodejní síti Společnosti.
3. Finanční poukázku na instalaci hands-free v hodnotě 1 000 Kč může zákazník uplatnit ve vybraných O2
Prodejnách a u vybraných smluvních partnerů.
4. Poukázku na výměnu SIM karty z důvodu krádeže nebo za SIM kartu SMART je možné uplatnit pouze v
O2 Prodejnách.
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5. Poukázky na produkty GSM brána a PATRIOT lze objednat pouze v O2Prodejnách nebo na Lince pro
významné zákazníky a jsou určeny pouze vybraným zákazníkům. Čerpání je možné pouze v O2 Prodejnách.
6. Darování Benefit bodů – viz bod 3.6.
7. Malou O2 sadu předplacené karty (pouze s využitím služby Mobil+) může zákazník získat na základě
poukázky v hodnotě 400 Benefit bodů a uhrazení 1 Kč.
8. Multifunkční čipovou O2 Trick Kartu v hodnotě 200 Kč, kterou lze využít ve všech telefonních automatech
a to na volání, posílání SMS do mobilní i pevné sítě, posílání e-mailu nebo využívání hlasových SMS.
7.2 Odměny pro firmy
7.2.1 ACTIVA
1. Poukázky jsou nabízeny v hodnotě 5 000 Kč.
2. Poukázky lze uplatnit na výběr zboží z celého sortimentu z aktuálního katalogu ACTIVA nebo z nabídky
na www.activa.cz.
3. Zboží je možné objednat si písemně na adrese ACTIVA spol. s r. o., Veselská 686, 199 00 Praha 9Letňany, faxem na čísle +420 286 007 214–215, telefonicky na čísle +420 286 007 100 či e-mailem na
adrese obchod@activa.cz.
4. Platbu Benefit poukázkou a číslo poukázky prosím nahlaste při telefonické objednávce zboží. Při písemné
objednávce uveďte na objednávce výrazně heslo Benefit a také číslo poukázky.
5. Poukázka bude odevzdána při dodání zboží oproti pokladnímu dokladu. Případný rozdíl mezi celkovou
kupní cenou zboží a hodnotou poukázky uhradí zákazník v hotovosti při převzetí zboží.
6. Poukázky jsou přenosné a platné po dobu 6 měsíců od data vydání.
7. V případě nevyčerpání celé hodnoty poukázky nevyplácí společnost ACTIVA žádný zůstatek ve prospěch
zákazníka.
7.3. Odměny pro cestování
7.3.1 Dálniční známka pro rok 2009.
1. Dálniční známky jsou jako cenina nabízeny v hodnotě 1000 Kč.
2. Dálniční známky slouží jako doklad o zaplacení poplatku pro rok 2009 za užívání dálnic a rychlostních
silnic pro motorová vozidla do 3,5 tuny.
7.3.2 Grand karty společnosti BENZINA, s.r.o.
1. Grand karty společnosti BENZINA jsou jako cenina nabízeny v hodnotách 300 Kč, 500 Kč, 700 Kč
a 1 000 Kč.
2. Grand karty společnosti BENZINA přijímají všechny čerpací stanice společnosti BENZINA po celé České
republice.
3. Grand karta slouží k jednorázovému odběru jednoho druhu pohonné hmoty a v případě nevyčerpání celé
hodnoty karty není vyplácen žádný zůstatek.
4. Grand karta je platná do minimálně 6 měsíců od data doručení.
5. Grand kartu lze předat k použití i druhé osobě.
7.3.3 Poukázky na komfortní mytí vozidla společnosti BENZINA, s.r.o.
1. Poukázky na komfortní mytí společnosti BENZINA přijímají vybrané čerpací stanice společnosti BENZINA
po celé České republice.
2. Poukázky na komfortní mytí vozidla společnosti BENZINA jsou určeny k odběru mycího programu.
3. Poukázka na mytí vozidla je platná do data uvedeného na poukázce..
5. Poukázku na komfortní mytí lze předat k použití i druhé osobě.
7.3.4 Cestovní poukázky Čedoku
1. Cestovní poukázky Čedoku jsou nabízeny v hodnotách 2 500 Kč, 5 000 Kč, 7 500 Kč, 24 000 Kč.
2. Cestovní poukázky Čedoku přijímají všechny kmenové pobočky Čedoku po celé České republice.
Kompletní seznam poboček je možné získat na www.cedok.cz.
3. Cestovní poukázka Čedoku je poukázka na jedno použití a v případě nevyčerpání celé její hodnoty není
vyplácen žádný zůstatek ve prospěch zákazníka.
4. Za platbu dodatečných cestovních výdajů, jízdného nebo náhodných poplatků přesahujících původní
hodnotu poukázky listu zodpovídá zákazník.
5. Cestovní poukázky Čedoku jsou přenosné a platné po dobu 6 měsíců od data vydání.
6. Cestovní poukázky Čedoku se vztahují na zájezdy a ceníkové ceny jednotlivých katalogů a dále na
úhradu individuálních služeb od Čedoku, tzv. Exclusive Travel Čedok.
7.3.5 České aerolinie – míle do programu OK Plus
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1. Benefit body je možné směnit na míle do programu OK Plus v bodových úrovních 2 000, 4 900, 9 900,
14 750, 19 800 a 29 650 bodů.
2. V případě objednání této odměny je nutno vyplnit na objednávkovém formuláři číslo účtu OK Plus, na
který mají být míle načteny. Při telefonické objednávce je nutné tento údaj nahlásit.
3. Do programu OK Plus je možné se bezplatně přihlásit. Bližší informace a přihlášku do programu OK Plus
získáte na www.okplus.cz.
4. Bližší informace získáte na *11 nebo na www.cz.o2.com/benefit.
7.3.6 Kilometrická banka Českých drah
1. Nominální hodnota sešitu Kilometrické banky Českých drah je 2 000 kilometrů.
2. Sešit Kilometrické banky Českých drah lze využívat až do úplného vyčerpání 2 000kilometrového kreditu.
3. Za platbu dodatečného jízdného nebo jiných poplatků spojených s cestou nad 2 000kilometrový limit
Kilometrické banky zodpovídá zákazník.
4. V případě nevyčerpání hodnoty sešitu Kilometrické banky České dráhy nevyplácejí žádný zůstatek ve
prospěch zákazníka.
5. Sešity Kilometrické banky platí po dobu šesti měsíců pouze na území České republiky.
6. Sešity Kilometrické banky jsou přenosné.
7.4 Odměny pro volný čas
7.4.1 BONTONLAND
1. Poukázky BONTONLANDU jsou nabízeny v hodnotách 500 Kč, 1 250 Kč, 2 500 Kč.
2. Poukázky BONTONLANDU lze použít na nákup zboží v síti obchodů BONTONLAND v celé České
republice. Seznam prodejen BONTONLAND je uveden na internetové adrese www.bontonland.cz a bude
zaslán také spolu s poukázkou.
3. V případě nevyčerpání celé hodnoty poukázky společnost BONTONLAND nevyplácí žádný zůstatek ve
prospěch zákazníka.
4. Poukázky jsou přenosné a platné po dobu 6 měsíců od data vydání.
5. Při využití poukázky Benefit nelze zároveň uplatnit i slevu na členskou kartu Benefit.
7.4.2 Datart International
1. Poukázky od firmy Datart jsou nabízeny v hodnotách 500 Kč, 1 250 Kč, 2 500 Kč, 5 000 Kč, 7 500 Kč,
24 000 Kč.
2. Poukázky lze uplatnit při nákupu zboží ve všech prodejnách společnosti Datart včetně internetového
obchodu společnosti - www.datart.cz.
3. Kompletní seznam prodejen získáte na telefonním čísle *11 nebo na www.datart.cz.
4. V případě nevyčerpání celé hodnoty poukázky nevyplácí společnost Datart žádný zůstatek ve prospěch
zákazníka.
5. Poukázky jsou přenosné a platné po dobu 6 měsíců od data vydání.
7.4.3 INTERSPORT
1. Poukázky od firmy INTERSPORT jsou nabízeny v hodnotách 1 250 Kč, 2 500 Kč, 5 000 Kč.
2. Poukázky lze uplatnit při nákupu zboží ve všech prodejnách společnosti INTERSPORT .
3. Kompletní seznam prodejen získáte na telefonním čísle *11 nebo na www.intersport.cz.
4. V případě nevyčerpání celé hodnoty poukázky nevyplácí společnost INTERSPORT žádný zůstatek ve
prospěch zákazníka.
5. Poukázky jsou přenosné a platné po dobu 6 měsíců od data vydání.
7.4.4 Lee a Wrangler – poukázky na svrchní ošacení
1. Poukázky na svrchní ošacení značek Lee a Wrangler jsou nabízeny v hodnotách 500 Kč, 1 250 Kč.
2. Poukázky lze použít na svrchní ošacení značek Lee a Wrangler.
3. Poukázky NELZE uplatnit na nákup módních doplňků. Módními doplňky se rozumí např. čepice, šály,
rukavice, pásky, boty, ponožky, batohy aj.
4. Seznam prodejen získáte na telefonním čísle *11 nebo na www.cz.o2.com/benefit.
5. V případě nevyčerpání celé hodnoty poukázky se žádný zůstatek ve prospěch zákazníka nevyplácí.
6. Poukázky jsou přenosné a platné po dobu 6 měsíců od data vydání.
7.4.5 FAnn parfumerie
1. Poukázky od společnosti FAnn parfumerie jsou nabízeny v hodnotách 500 Kč, 1 250 Kč.
2. Poukázky lze uplatnit na nákup kosmetiky ve FAnn parfumeriích.
3. Seznam prodejen získáte na telefonním čísle *11 nebo na www.fann.cz.
4. V případě nevyčerpání celé hodnoty poukázky nevyplácí společnost FAnn parfumerie žádný zůstatek ve
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prospěch zákazníka.
5. Poukázky jsou přenosné a platné po dobu 6 měsíců od data vydání.
7.4.6 OBI
1. Poukázky od firmy OBI jsou nabízeny v hodnotách 500 Kč, 1 250 Kč, 2 500 Kč, 5 000 Kč.
2. Poukázky lze uplatnit na veškeré zboží na hlavních pokladnách v prodejnách OBI.
3. Seznam prodejen získáte na telefonním čísle *11 nebo na www.obi.cz.
4. V případě nevyčerpání celé hodnoty poukázky nevyplácí společnost OBI žádný zůstatek ve prospěch
zákazníka.
5. Poukázky jsou přenosné a platné po dobu 6 měsíců od data vydání.
7.4.7 Rock Point
1. Poukázky od firmy Rock Point jsou nabízeny v hodnotách 2 500 Kč.
2. Poukázky lze uplatnit při nákupu sportovního vybavení v prodejnách firmy Rock Point.
3. Kompletní seznam prodejen získáte na telefonním čísle *11 nebo na www.rockpoint.cz.
4. V případě nevyčerpání celé hodnoty poukázky nevyplácí společnost Rock Point žádný zůstatek ve
prospěch zákazníka.
5. Poukázky jsou přenosné a platné po dobu 6 měsíců od data vydání.
7.4.8 Poukázky do restaurací
1. Jídelní poukázky jsou nabízeny v hodnotách 500 Kč, 1 250 Kč a platí v těchto restauracích:
Praha: Bellevue, Buffalo Bill’s Tex Mex Bar & Grille, , Hacienda Mexicana, Klub architektů, Restaurace
Nebozízek, V Zátiší, Mlýnec.
Mimo Prahu:
Brno: Hacienda Mexicana, České Budějovice: Hacienda Mexicana, Český Krumlov: Hacienda Mexicana,
Liberec: Restaurace Ambiente Clover, Ostrava: Hacienda Mexicana, Zlín: Hacienda Mexicana.
Aktuální seznam restaurací obdrží zákazník s poukázkou a je možné jej také získat na *11.
2. Zákazníci mohou poukázky použít v kterékoli podílející se restauraci na kterékoli jídlo a nápoje do hodnoty
poukázky.
3. V případě nevyčerpání celé hodnoty jednorázové jídelní poukázky nevyplácejí podílející se restaurace
žádný zůstatek ve prospěch zákazníka.
4. Jídelní poukázka může být doplněna platbou v hotovosti nebo platnou kreditní kartou.
5. Jídelní poukázky jsou přenosné a platné po dobu 6 měsíců od data vydání.
6. Podílející se restaurace si vyhrazují možnost neohlášených změn.
7.4.9 TICKETPRO
1. Poukázky TICKETPRO jsou nabízeny v hodnotách 500 Kč, 1 250 Kč.
2. Poukázky TICKETPRO jsou přenosné a platné po dobu 6 měsíců od data vydání.
3. Poukázky TICKETPRO přijímají všechna prodejní místa TICKETPRO v České republice. Kompletní
seznam poboček je možné získat na www.ticketpro.cz/prodejnimista.
4. V případě nevyčerpání celé hodnoty poukázky nevyplácí společnost TICKETPRO žádný zůstatek ve
prospěch zákazníka.
7.4.10 Yves Rocher
1. Poukázky od firmy Yves Rocher jsou nabízeny v hodnotách 500 Kč, 1 250 Kč.
2. Poukázky lze uplatnit na nákup výrobků francouzské přírodní kosmetiky Yves Rocher.
3. Seznam prodejen získáte na telefonním čísle *11 nebo na www.yvesrocher.cz.
4. V případě nevyčerpání celé hodnoty poukázky nevyplácí společnost Yves Rocher žádný zůstatek ve
prospěch zákazníka.
5. Poukázky jsou přenosné a platné po dobu 6 měsíců od data vydání.
6. Při platbě poukázkou lze doplatit zbylou finanční částku POUZE v hotovosti, nikoli platební kartou.
8. Slevy Benefit
1. Slevy se nesčítají a nelze je kombinovat s jinými druhy slev.
2. Podrobnosti lze dohledat na www.cz.o2.com/benefit, případně na tel. čísle *11.
8.1 Aquapalace Praha - vstupné
1. Slevy lze uplatnit na všechny služby při předložení členské karty Benefit nebo prokázání identifikační
SMS.
2. Slevu ve výši 15% je možné uplatnit v Aquapalace Praha, Pražská 138, Pruhonice – Čestlice.
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8.2. Branické divadlo
1. Slevy na plné vstupné lze uplatnit v Branickém divadle, Bránická 63, 110 00 Praha 4, rezervace
vstupenek: tel. +420 244 462 779, www.branickedivadlo.cz, při předložení členské karty Benefit nebo
prokázání identifikační SMS.
2. Sleva na vstupné se vztahuje na osobu a dvě vstupenky na jedno představení.
8.3 BONTONland
1. Slevy lze uplatnit ve všech prodejnách BONTONland po celé České republice. Kompletní seznam těchto
prodejen můžete získat na www.bontonland.cz.
2. Slevu 5 % nelze uplatnit při transakcích hrazených prostřednictvím poukázky Benefit.
8.4 Dr. Martens – značková obuv
1. Slevy na celý sortiment lze získat při objednání zboží na internetových stránkách www.martensky.cz, kde
do objednávkového formuláře pro členy O2 Benefit je nutné zadat slevový kód „FREEDM“.
2. Slevy nelze sčítat. Sleva se nevztahuje na zlevněné zboží v akci.
3. Slevu je možné také čerpat při předložení karty Benefit nebo prokázání identifikační SMS v kamenných
obchodech: Praha 1 - Martens shop, Spálená 19, tel: 224 930 824, Praha 6 – Martens shop, Verdunská 39,
Praha 6, tel: 606 231 421, Brno - Martens shop - Josefská 16, tel: 542 212 365, Ostrava - Martens shop,
Poštovní 14, tel: 596 110 063, Prachatice - Martens shop, Křišťanova 111, tel: 728 839 745. Plzeň - Martens
shop, Veleslavínova 28, tel: 377 321 870, České Budějovice - U Jindřicha, Krajinská 40, České Budějovice,
tel: 387 240 158, Hradec Králové - Grip, Sukovy Sady 5, tel: 495 533 464, Karlovy Vary - Rejnok, TGM 3,
Karlovy Vary. tel: 775 387 602, Tábor - BONET, Palackého 354, Tábor 39001, tel: 381 253 545.
8.5 EK Publishing – předplatné časopisu ECHO
1. Slevy na předplatné lze uplatnit v internetovém obchodě www.i-echo.cz/O2, kde při posledním kroku
objednávky (do pole „Poznámka“) je nutné zadat osmimístné identifikační číslo karty Benefit, tzv. Benefit ID;
u Karty významného zákazníka je třeba vyplnit posledních 8 čísel z přední strany karty.
8.6 FAnn parfumerie
1. Slevy na vybrané zboží (ALESSANDRO DELL´ACQUA, BALDESSARINI, BENETTON, BETTY
BARCLAY, BLASE, BVLGARI, BYBLOS, CARLA FRACCI, DOLCE AND GABBANA, DUNHILL, EMANUEL
UNGARO, ESCADA, ETIENNE AIGNER, FERRARI, FERRE, GAS, GIAN MARCO VENTURI, GUCCI,
HUGO BOSS, I LOVE MUSK, I LOVE VANILLA, ICEBERG, JACOMO, JEAN PATOU, JUVENA, LA
PRAIRIE, LACOSTE, LALIQUE, LANVIN, LAURA BIAGIOTTI, LUCIANO SOPRANI, MARINA DE
BOURBON, MATIS, MAVALA, MAX FACTOR, MONOTHEME, MONT BLANC, MORGAN, MOSCHINO,
MUSTANG, OCEAN DREAM, PAL ZILERI, PIERRE CARDIN (pouze dekorativní kosmetika), PIZ BUIN,
POLICE, RAMPAGE, ROBERTO CAVALI, ROCHAS, RODIER, ROGER FEDERER, s. OLIVER,
SALVATORE FERRAGAMO, SERGIO TACCHINI, SCHERRER, VALENTINO, VENICE BEACH, VERSACE,
YOHJI YAMAMOTO) budou poskytnuty po předložení členské karty BENEFIT nebo prokázání identifikační
SMS. Kompletní seznam prodejen je možné získat na www.fann.cz.
8.7 4YOU/BROADWAY, BLEND a SCOTCH&SODA – módní oblečení
1. Slevy lze uplatnit na celý sortiment nabízený ve značkových prodejnách 4YOU/BROADWAY a BLEND při
předložení karty Benefit nebo prokázání identifikační SMS..
2. Slevu lze uplatnit v těchto prodejnách: Praha 1 - 4YOU/BROADWAY, OD Kotva, nám. Republiky 8, Praha
4 - 4YOU/BROADWAY, OC Chodov, Roztylská 2321, Praha 9 - 4YOU/BROADWAY, OC Letňany, Veselská
663, Brno - 4YOU/BROADWAY, OC Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1, Olomouc - 4YOU/BROADWAY, OC Haná,
Kafkova 8, Zlín - 4YOU/BROADWAY, OC Centro, 3.května 1170, Ostrava - Zábřeh, 4YOU/BROADWAY, OC
Avion, Rudná 114, Ostrava centrum - 4YOU/BROADWAY,Poštovní 11, Kladno centrum 4YOU/BROADWAY, Komenského 409, Plzeň - 4YOU/BROADWAY, OC Olympia, Písecká 972/1, Teplice
centrum - 4YOU/BROADWAY, Krupská 3204, Zlín centrum - BROADWAY, nám. Míru 2/488, Ostrava BLEND, OC Galerie Tesco, Sjízdná 5554, Plzeň - BLEND, OC Olympia, Písecká 972/1, České Budějovice BLEND, OC Igy, Pražská 1247/24
3. Slevy nelze sčítat, kombinovat s jinou akční nabídkou, věrnostním programem či slevou.
8.8 Messenger
1. Slevy se vztahují na služby CITYEXPRESS (expresní přeprava zásilek po městě: Praha, Brno, Ostrava,
Plzeň a Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, České Budějovice, Jihlava a Olomouc) a INTERCITY
(meziměstská přeprava zásilek).
2. Pro uplatnění slevy je třeba se zaregistrovat na webových stránkách společnosti Messenger, a to na
adrese www.messenger.cz/benefit prostřednictvím objednávky přepravních služeb.
3. Do objednávky přepravních služeb je třeba pro uplatnění slevy uvést do pole „Typ karty a číslo karty“ typ
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karty a identifikační číslo karty Benefit. Zákazníci, kteří mají k identifikaci identifikační SMS uvedou do pole
„Typ karty a číslo karty“ typ členství a Benefit ID shodné uvedené v identifikační SMS: Na základě této
registrace bude přiděleno zákaznické číslo, které bude nutné hlásit při objednávání přepravních služeb pro
poskytnutí příslušné slevy.
4. Informace o přepravních službách a objednávkách získáte na tel. +420 220 400 000.
8.9 MAFRA, a. s. – předplatné deníku Mladá fronta DNES
1. Slevy lze uplatnit při předložení členské karty Benefit nebo prokázání identifikační SMS na předplatné
Mladé fronty DNES.
2. Informace o předplatném získáte na adrese Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5-Smíchov, tel.:
+420 225 555 522, e-mail predplatne@mfdnes.cz.
8.10 Samsonite
1. Slevy lze uplatnit při nákupu zavazadel, cestovních doplňků a obuvi značky Samsonite při předložení
členské karty Benefit nebo prokázání identifikační SMS..
2. Slevy lze uplatnit v těchto prodejnách: Samsonite, Jungmannova 5, 110 00 Praha 1, tel.: 224 949 062,
Samsonite, Havelská 29, 110 00 Praha 1, tel.: 224 233 638, Samsonite, OC Nový Smíchov, Plzeňská 8,
150 00 Praha 5, tel.: 257 321 892, Samsonite, Palác Flóra, Vinohradská 149, 130 00 Praha 3, tel.: 255 742
136.
8.11 Snowboardel
1. Slevy lze získat při objednání zboží na internetových stránkách www.snowboardel.cz, kde při registraci je
nutné zadat typ a osmimístné identifikační číslo karty Benefit, tzv. Benefit ID, u Karty významného zákazníka
je třeba vyplnit posledních osm čísel z přední strany karty.
2. Slevy na nákup zboží přes internetový obchod se vypočítávají ze základních cen.
3. Slevy nelze sčítat. Sleva se nevztahuje na zlevněné zboží v akci.
4. Slevu je možné také čerpat při předložení karty Benefit nebo prokázání identifikační SMS v kamenných
obchodech: Praha, Senovážná 6, tel.: 224 212 854, Praha, OC Galerie Butovice, Radlická 117, tel.: 234 141
045, Praha, Evropská 331, Praha 6, 160 00, tel.: 235 363 151.
8.12 Squashpoint
1. Slevy lze uplatnit na všechny služby při předložení členské karty Benefit nebo prokázání identifikační
SMS.
8.13 Timezone
1. Slevy lze uplatnit na celý sortiment nabízený v prodejnách Timezone při předložení karty Benefit nebo
prokázání identifikační SMS.
2. Slevu lze uplatnit v těchto prodejnách: Brno, Timezone, OC Futurum, Vídeňská 100, tel.: 547 212 681
České Budějovice, Timezone, OC IGY, Pražská 1247/24, tel.: 387 310 180, Hradec Králové, Timezone, OC
Futurum, Brněnská 1825/23a, tel.: 495 221 746, Ostrava, Timezone, OC Futurum, Novinářská 6a, tel.: 596
612 930, Plzeň, Timezone, OC Olympia, Písecká 972/1, tel.: 374 721 688, Praha 9, Timezone, OC Letňany,
Veselská 663, tel.: 284 052 155, Praha 5, Timezone, Metropole Zličín, Řevnická 1, tel.: 226 082 225,
Praha 3, Timezone, Palác Flóra, Vinohradská 151, tel.: 255 742 001.
3. Slevy nelze sčítat.
8.14 Burda Praha, spol. s.r.o. – předplatné časopisů CHIP, Počítač pro každého, LEVEL
1. Slevy na předplatné lze uplatnit v internetovém obchodě www.burda.cz, kde při posledním kroku
objednávky (do pole „Identifikace O2 Benefit“) je nutné zadat osmimístné identifikační číslo karty Benefit, tzv.
Benefit ID; u Karty významného zákazníka je třeba vyplnit posledních 8 čísel z přední strany karty.
Zákazníci, kteří mají k identifikaci identifikační SMS uvedou do pole „Identifikace O2 Benefit“ typ členství a
Benefit ID shodné uvedené v identifikační SMS:
9. Načítání Benefit bodů
9.1 Internetové obchody společnosti Vltava Stores
1. Získání Benefit bodů je podmíněno nákupem v internetovém obchodě www.vltava.cz nebo www.cybex.cz
nebo www.electrohall.cz nebo www.musickatalog.cz a vyplněním Benefit ID na registrační stránce.
2. Benefit ID vyplňte do pole Benefit ID na registrační stránce vybraného obchodu, pokud jste tak již
neučinili.
3. Minimální hodnota nákupu pro získání bodů je 100 Kč.
4. Za každých utracených 100 Kč bude na vaše konto přičten 1 Benefit bod.
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5. Společnost Vltava Stores předá Společnosti seznam s transakcemi Benefit členů vždy do 5. dne
následujícího kalendářního měsíce poté, kdy byly transakce uskutečněny.
6. Společnost se zavazuje načíst data na účty členů programu O2 Benefit do 14 dnů od dodání dat od
společnosti Vltava Stores.
7. Více informací se dozvíte na www.cz.o2.com či na infolince *11.
10. Darování Benefit bodů na charitativní projekty
10.1 Nadace O2
1. Přispět na Nadaci O2 lze výběrem z několika nabízených finančních částek. Finanční příspěvky jsou
nabízeny v hodnotách 150 Kč, 200 Kč, 500 Kč a 1 000 Kč.
2. Příspěvek se zasílá do Nadace O2 stejným způsobem jako objednání klasické odměny O2 Benefit, tj.
objednáním přes příslušný objednací kód, jenž je uveden u každé hodnoty příspěvku.
3. Získané finanční prostředky vyměněné účastníky programu O2 Benefit za Benefit body budou Nadací O2
zdvojnásobeny a následně budou použity na charitativní projekty, které Nadace O2 podporuje v souladu se
svým posláním. Jednotlivé projekty budou komunikovány v rámci věrnostního programu O2 Benefit.
4. Seznam aktuálních charitativních projektů bude uveden v informační brožuře či na webových stránkách
www.cz.o2.com/benefit.
5. Doklad o darování příspěvku bude vystavován pouze na požádání. O vystavení dokladu lze požádat na
telefonním čísle 271 425 608či e-mailu jitka.hermanova@o2.com.

Podmínky programu O2 Benefit (předplacené služby)
1. O2 Benefit program pro uživatele předplacených služeb společnosti Telefónica O2 Czech Republic,
a.s.
1.2 O2 Benefit program společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen O2 Benefit) je program, v
jehož rámci může účastník získat po splnění níže stanovených podmínek Benefit body. Suma bodů získaná
na virtuální účet programu O2 Benefit za příslušné měsíční období určuje výši odměny, kterou bude
účastníkovi k dispozici po celý následující měsíc.
2. Podmínky O2 Benefit
2.1 Účastník bude společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen „Společnost“), zařazen do
O2 Benefit, pokud splní níže uvedené podmínky:
2.1.1 je účastníkem užívajícím předplacené mobilní služby elektronických komunikací Společnosti po dobu
déle než 5 měsíců, a
2.1.2 přihlásí se do programu některým z následujících způsobů:
- odesláním SMS ve tvaru O2BOD P na číslo 999220,
- využitím příslušné nabídky hlasového informačního systému na čísle *11,
- potvrzením přihlášení prostřednictvím menu služeb sítě na čísle *111*#.
2.2 Účastník bude o úspěšném zařazení do programu O2 Benefit informován odpovědní SMS zprávou. Po
doručení této zprávy je možné začít sbírat body za podmínek uvedených níže.
2.3 Zařazení účastníka do programu O2 Benefit je platné po dobu 3 měsíčních období od okamžiku
přihlášení daného účastníka do programu O2 Benefit.
2.4 Účastník může své zařazení do programu O2 Benefit kdykoliv ukončit některým z následujících způsobů:
- odesláním SMS ve znění O2BOD O na číslo 999220
- využitím příslušné nabídky hlasového informačního systému na čísle *11
- potvrzením odhlášení prostřednictvím menu služeb sítě na čísle *111*#
3. Benefit body
3.1 Splní-li účastník podmínky pro zařazení do O2 Benefit (viz čl. 2.1), bude mu vždy po provedení dobití
kreditu na předplacené kartě přičten příslušný počet bodů na účet programu O2 Benefit v poměru 1 dobitá Kč
= 1 Benefit bod.
3.2 Pokud je telefonní číslo v mobilní síti Společnosti v provozu déle než 1 rok, bude vždy s prvním dobitím v
kalendářním měsíci připočtena na účet programu O2 Benefit odměna za věrnost ve formě Benefit bodů. Čím
více let je telefonní číslo v síti Společnosti v provozu, tím více bodů odměna za věrnost obsahuje (viz
tabulka).
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Počet let v síti Společnosti
1
2
3
4
5 a více

Odměna za věrnost
10 bodů
30 bodů
50 bodů
80 bodů
150 bodů

3.3 Účastník může získat Benefit body pouze v počtu a za podmínek stanovených těmito O2 Benefit
podmínkami. O počtu Benefit bodů bude účastník informován po každém nabití prostřednictvím SMS zprávy.
Aktuální počet Benefit bodů je možné zjistit také přes SMS ve formátu O2BOD U odeslanou na číslo
999220.
3.4 Benefit body získané v rámci programu se vztahují pouze ke konkrétnímu účastnickému číslu a jsou
nepřevoditelné.
3.5 Body nelze směnit za hotovost.
3.6 Společnost přiděluje Benefit body na účet účastníka automaticky, podle plnění jednotlivých podmínek O2
Benefit účastníkem.
4. Řešení reklamací
4.1 Případnou reklamaci je účastník povinen podat písemně do 30 dnů od okamžiku, kdy se o důvodu k
reklamaci dozvěděl.
4.2 Reklamace budou vyřizovány ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické či administrativní
náročnosti uplatněné reklamace, tzn.:
4.2.1 jednoduché případy reklamací, které nevyžadují technické šetření, do 30 kalendářních dnů,
4.2.2 složitější případy reklamací, které vyžadují technické šetření, do 60 kalendářních dnů.
4.3 Reklamace vyřizuje Oddělení péče o zákazníky Společnosti. Všechna rozhodnutí týkající se jakékoli
situace, kterou O2 Benefit podmínky neřeší a jež vyžaduje interpretaci, budou postoupena komisi O2 Benefit
Společnosti. Rozhodnutí komise O2 Benefit jsou konečná.
4.4 Komise O2 Benefit si vyhrazuje právo účastníka vyloučit z O2 Benefit v případě, že účastník porušil O2
Benefit podmínky nebo Všeobecné podmínky. V takovém případě veškeré Benefit body účastníka propadají.
5. Společná a závěrečná ustanovení
5.1 V případě, kdy by se dostaly Všeobecné podmínky a O2 Benefit podmínky do vzájemného rozporu, platí
následující pořadí závaznosti:
5.1.1 Všeobecné podmínky,
5.1.2 O2 Benefit podmínky,
5.2 V pochybnostech o tom, zda služba byla poskytnuta, je rozhodující záznam ze systému Benefit CENTRA
Společnosti.
5.3 Společnost ani jiný dodavatel není odpovědný za poskytnutí plnění osobě, která nebyla oprávněna
jednat jménem a na účet účastníka, a to za předpokladu, že taková osoba prohlásila, že je oprávněna jednat
jménem a na účet účastníka a plnění jí bylo poskytnuto v dobré víře.
5.5 Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv podmínky O2 Benefit či podmínky jednotlivých krátkodobých akcí
měnit. Aktuální znění O2 Benefit podmínek Společnost zpřístupní účastníkovi na webových stránkách
www.cz.o2.com nejpozději první pracovní den po nabytí jejich účinnosti.
5.6 Společnost si vyhrazuje právo zrušit O2 Benefit. V takovém případě nevyčerpané body propadají.
5.7 Rovněž si Společnost vyhrazuje právo zrušit, popřípadě předčasně ukončit jakoukoli krátkodobou akci
v rámci O2 Benefit. Nárok na jakékoli plnění v rámci O2 Benefit není právně vymahatelný.
5.8 V případě rozporu s jinou jazykovou verzí je závazný český text podmínek O2 Benefit podmínek.
5.9 Do platných podmínek O2 Benefit lze nahlížet na webových stránkách www.cz.o2.com/benefit.
5.10 Tyto O2 Benefit podmínky pozbývají účinnosti okamžikem jejich nahrazení pozdějšími O2 Benefit
podmínkami.
5.11 Tyto O2 Benefit podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2008.
6. Podmínky pro výběr O2 Benefit odměn
6.1 O2 Benefit odměna je automaticky přiřazena na dobu 1 měsíce, pokud za uplynulé měsíční období, kdy
byl účastník zařazen do programu O2 Benefit, účastník nashromáždil na účtu programu O2 Benefit minimálně
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300 Benefit bodů.
6.2 Úroveň odměny, která je účastníkovi aktivována, odpovídá množství bodů na účtu programu O2 Benefit k
poslednímu dni každého z měsíčních období, kdy byl účastník zařazen do programu O2 Benefit. K dispozici
je 6 úrovní odměn:
1. úroveň pro 300 – 499 bodů
2. úroveň pro 500 – 999 bodů
3. úroveň pro 1 000 – 1 499 bodů
4. úroveň pro 1 500 – 1 999 bodů
5. úroveň pro 2 000 – 3 499 bodů
6. úroveň pro 3 500 a více bodů.
7. Benefit odměny
Informace o aktuální výši Benefit odměn pro jednotlivé úrovně a o druhu odměny bude vždy zveřejněna na
webových stránkách www.cz.o2.com/benefit pro předplatné karty a v hlasovém informačním systému
zákaznické linky Společnosti.
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