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PODMÍNKY PILOTNÍHO PROVOZU BALÍČKŮ KOMPLET 

 

Článek 1 Úvodní ustanovení 
 

1. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, DIČ 
CZ60193336, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 (dále jen 
„O2“) vydává tyto Podmínky pilotního provozu tarifní řady Komplet (dále jen „Podmínky“).  
 

2. Tyto Podmínky upravují postupy a podmínky pro využití pilotní nabídky balíčků Komplet. Podmínky jsou 
závazné pro O2 a všechny účastníky pilotního provozu (dále jen „Účastník“). 

 
3. Účastníkem je každá fyzická osoba registrovaná dle RČ, která si sjednala balíček z řady Komplet 

v rámci pilotního provozu.  
 
4. Účelem pilotního provozu je ověřit technické možnosti O2 při poskytování a účtování balíčků z řady 

Komplet včetně dopadů podmínek pro poskytování balíčků řady Komplet na systémy O2.  

Článek 2 Dostupnost a doba trvání pilotního provozu 
 

1. Účastník si může sjednat balíček z řady Komplet v rámci pilotního provozu v období od 10.3.2014 do 
30.4.2014.  
 

2. Balíčky z řady Komplet si mohou v rámci pilotního provozu Účastníci sjednat prostřednictvím 
zákaznické linky nebo na těchto značkových prodejnách O2:  

MĚSTO ULICE ČP 

Mladá Boleslav Jičínská ulice Olympia 1350/III 

Mladá Boleslav Kaufland - U Stadionu 1271 

Liberec OC Globus – Sousedská 600 

Liberec OC NISA, České Mládeže 456 

Liberec Pražská 16/25 

Plzeň NC Borská pole-Tesco, U letiště 2/1074  

Plzeň OC Olympia Plzeň, Písecká 972/1 

Plzeň OC Plaza, Radčická 2861/2 

Plzeň Solní 18 

Plzeň OC Plzeň, Rokycanská třída 1424/128 

Zlín OC Centro Zlín, Tř. 3. Května 1170 

Zlín Kvítková 4703 

 
 

3. Pilotní provoz dle těchto Podmínek bude ukončen 30. 4. 2015  
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4. V souvislosti s ukončením pilotního provozu je O2 oprávněna: 
 
- pilotní provoz prodloužit o O2 stanovenou dobu, 
- spustit komerční provoz balíčků řady Komplet za stejných, popřípadě upravených podmínek, 
- změnit podmínky balíčků řady Komplet na podmínky samostatných tarifů, které jsou v rámci pilotního 

provozu jejich nedílnou součástí. 
 

5. O2 je povinna informovat Účastníky o způsobu ukončení pilotního provozu. 
 
Článek 3 Cenové podmínky 

 

1. Součástí balíčku Komplet L jsou tarify Internet Optimal+, O2 TV Flexi a tarif FREE CZ pro 2 účastnická 
čísla. Měsíční cena za tarif Komplet L je 1800,- Kč s DPH (1487,60,- Kč bez DPH). 

 
2. Součástí balíčku Komplet M jsou tarify Internet Optimal+, O2 TV Flexi, tarif FREE O2 Plus a FREE CZ. 

Měsíční cena za tarif Komplet M je 1600,- Kč s DPH (1322,31,- Kč bez DPH). 
 
3. Součástí balíčku Komplet S jsou tarify Internet Optimal+, O2 TV Flexi a tarif FREE O2 Plus pro 2 

účastnická čísla a tarif Volání CZ 50. Měsíční cena za tarif Komplet S je 1400,- Kč s DPH (1157,02,- 
Kč bez DPH). 

 
4. V případě žádosti o zrušení jednotlivého tarifu se uplatní postup dle bodu 10 tohoto článku. Zrušením 

jednotlivého tarifu ztrácí účastník nárok na výhody poskytované v rámci této nabídky a za zbývající tarify 
bude hradit standardní ceníkové ceny. 
 

5. Podmínky jednotlivých tarifů, které tvoří součást balíčků řady Komplet, neupravené těmito Podmínkami 
se řídí Ceníkem O2 Mobilní hlasové služby, Ceníkem služby O2 Internetové připojení, Ceníkem digitální 
televize O2TV a Ceníkem O2 Hlasové služby. 
 

6. Tarify zahrnuté do balíčků řady Komplet poskytované prostřednictvím pevné sítě musí být v rámci 
pilotního provozu užívány na stejném přípojném vedení. 
 

7. V rámci pilotního provozu je součástí tarifu O2 TV Flexi vždy doplňkový balíček Styl a dále si Účastník 
může vybrat jeden z doplňkových programových balíčků Dokumenty, Sport, Děti, Hudba, Seriály a Filmy.  
 

8. Účastník se  zavazuje řádně užívat všechny tarify, které tvoří součást balíčku z řady Komplet, a platit za 
ně po sjednanou dobu. Vždy po uplynutí sjednané doby závazku 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 doby závazku nárok na zvýhodněný měsíční paušál. 

 
9. Poruší-li Účastník svůj závazek řádně užívat tarif a platit za něj, má O2 právo na zaplacení smluvní 

pokuty ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů (dle aktuálního paušálu rušeného tarifu ve 
standardní ceníkové výši vč. DPH) zbývajících do konce doby závazku, včetně již započatého měsíce. 
Smluvní pokuta se účtuje bez DPH. Bude-li Účastník v prodlení s úhradou vyúčtování déle než 65 dnů, 
počítá se zbývající doba závazku ode dne uplynutí výpovědní doby. 

 
10. Pokud Účastník požádá o zrušení jednotlivého tarifu před uplynutím doby závazku, je O2 oprávněna mu 

vyúčtovat úhradu za předčasné ukončení (paušální odškodnění) ve výši jedné pětiny součtu měsíčních 
paušálů (dle aktuálního paušálu rušeného tarifu ve standardní ceníkové výši vč. DPH) zbývajících do 
konce doby závazku, včetně již započatého měsíce. Zbývající doba závazku se počítá ode dne uplynutí 
výpovědní doby, v ostatních případech okamžikem zrušení Speciální nabídky 
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Článek 4 Závěrečná ustanovení 
1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 10. 3. 2014. 

 
2. Právní vztahy těmito Podmínkami neupravené se řídí Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně 

dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.  
 

3. Podmínky jsou dostupné na http://www.o2.cz/osobni/pece-a-podpora/ 

 

V Praze dne 28.2.2014 

Za Telefónica Czech Republic a.s.: 
 
Ing. Jindřich Fremuth 
Ředitel divize rezidentních zákazníků 

 

http://www.o2.cz/osobni/pece-a-podpora/

