
 
 
 

 

Krátkodobá marketingová akce „O2 Virtuální úst ředna na 3 m ěsíce za korunu“ 
 

A. Každý firemní zákazník (fyzická osoba nebo právnická osoba registrovaná dle IČ, která má uzavřenu Rámcovou 
dohodu typu CA nebo GOV o poskytování zvýhodněných podmínek při odběru služeb), který užívá službu O2 
umožňující připojení k síti Internet nebo k jiné datové síti prostřednictvím Pevné sítě O2 a který si v období od 
1.6. do 30.8.2011 zřídí službu O2 Virtuální ústředna získá následující bonus: 

 
B. Účastník bude platit po dobu 3 měsíců ode dne zřízení služby za užívání služby O2 Virtuální ústředna cenu 1,- 

Kč bez DPH/zúčtovací období. Sleva se nevztahuje na pronájem koncového zařízení. 
 

C. Od 4. měsíce bude účastník platit za službu standardní ceníkovou cenu. 
 

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

 
E. Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek je, aby požadavek na zřízení 

služby byl uplatněn řádně a včas u O2 ve lhůtě uvedené v bodě A. Pro uplatnění nároku na výhody je 
rozhodující datum dodání řádně vyplněného požadavku O2. 

 
F. Podmínkou poskytnutí výhod podle těchto podmínek je, že účastník nevyužíval službu O2 Virtuální ústředna po 

dobu alespoň 3 měsíců před uplatněním požadavku na zřízení služby. 
 

 
 

Krátkodobá marketingová akce „O2 Neomezená linka na  3 měsíce za 50,-“ 
 

A. Každý firemní zákazník (fyzická osoba nebo právnická osoba registrovaná dle IČ, , která má uzavřenu 
Rámcovou dohodu typu CA nebo GOV o poskytování zvýhodněných podmínek při odběru služeb), který 
užívá službu O2 umožňující připojení k síti Internet nebo k jiné datové síti prostřednictvím Pevné sítě O2 a 
který si v období od 1.6. do 30.8.2011 zřídí službu O2 Neomezená linka ve variantě IP Centrex získá 
následující bonus: 

 
B. Účastník bude platit po dobu 3 měsíců ode dne zřízení služby za užívání služby O2 Neomezená linka cenu 

50,- Kč bez DPH/zúčtovací období. Sleva se nevztahuje na pronájem koncového zařízení. 
 

C. Od 4. měsíce bude účastník platit za službu standardní ceníkovou cenu. 
 

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

 
E. Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek je, aby požadavek na 

zřízení služby byl uplatněn řádně a včas u O2 ve lhůtě uvedené v bodě A. Pro uplatnění nároku na výhody je 
rozhodující datum dodání řádně vyplněného požadavku O2. 

 
F. Podmínkou poskytnutí výhod podle těchto podmínek je, že účastník nevyužíval službu O2 Neomezená linka 

po dobu alespoň 3 měsíců před uplatněním požadavku na zřízení služby. 
 

 


