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Řešení na míru
Pomůžeme vám ušetřit na firemní 
komunikaci správným výběrem 
spolehlivého řešení. Možné je také 
individuální nastavení pro každého 
zaměstnance.

Internet na nejvyšší 
úrovni
Nabízíme připojení pomocí  
tzv. Chytré sítě, a jsme tak schopni 
zaručit maximální dostupnost 
internetu a rychlé řešení případných 
problémů. Na moderní datové 
3G síti nabízíme nejlepší pokrytí 
vysokorychlostním internetem v ČR. 
Jako první jsme nyní spustili síť 
4. generace – LTE.

S Rámcovou dohodou  
získáte více výhod
Budete mít přiděleného svého 
obchodního zástupce, který vám 
bude připravovat optimalizace tarifů 
a služeb na pravidelné bázi.

Proč být s námi
Pro nás jsou důležití všichni zákazníci, ať se jedná  
o malé firmy, nebo o velké korporace.



O’dvaha     Proč být s námi

Služby datových center 17
> Housing

O2 Desktop / Chytrá platba 15
> Hardware bez starostí
> Mobilní platební terminál

Vozový park pod kontrolou   13
> O2 Car Control

Pevná linka 9
> O2 Neomezená linka, O2 Neomezená linka zahraničí

Internet do kanceláře 8
> Internet do kanceláře, Internet Business

Mobilní internet 6
> Internet v zahraničí
> Internet v notebooku i tabletu

Mobilní volání 4
> S Rámcovou dohodou
> Nové tarify VARIO

Proč být s námi 2
> Pomůžeme vám v podnikání

O2 TV 11
> O2 TV, O2 TV Go
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S Rámcovou dohodou získáte: 

• Moderní tarify VARIO

• Volání ve firmě zdarma

 • Výhodné ceny mobilního internetu a dalších speciálních služeb,  
 např. O2 Car Control

• Výhodné ceny fixních služeb Internet do kanceláře a O2 Neomezená linka

• HW bonus na nákup nových mobilních telefonů z nejširšího HW portfolia 

 • Transparentní plánování měsíčních nákladů na volání a jejich pravidelnou  
  optimalizaci 

• Proaktivní a pravidelnou péči o vaši firmu 

• Vyúčtování a jeho úhradu on-line

Nové tarify VARIO 

• Mobilní řešení šité na míru vašemu oboru podnikání 

• Řada moderních hlasových tarifů a tarifů v kombinaci data a hlas

• Data jsou již součástí tarifů, takže je můžete využít kdykoliv a kdekoliv 

• Jednoduché a transparentní nastavení cen na individuální bázi

• Účtování v konečných cenách

Výhody Rámcové dohody 
pro firemní zákazníky
O2 poskytuje komplexní řešení pro vaše podnikání, ať se 
jedná o mobilní data a volání, fixní hlasová a datová řešení, 
či ICT. Sestavíme řešení na míru a navrhneme vhodné 
vybavení. S Rámcovou dohodou pak nastavíme výhodné ceny 
a podmínky telekomunikačních služeb na období minimálně 2 let.

Rá
mc
ová
 d
oh
od
a

tarify VARIO

Mobilní 
volání

Pro zákazníky  
s Rámcovou dohodou
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VARIO

Nové tarify VARIO – mobilní komunikace 
ušitá na míru vaší firmě
S tarify VARIO můžete jednoduchým způsobem vyřešit svou firemní komunikaci.  
Stačí si vybrat jednu z pěti variant přesně podle vašich potřeb a požadavků.

Pro více informací o výhodách a možnosti uzavření  
Rámcové dohody kontaktujte, prosím, svého 
obchodního zástupce nebo O2 Linku 800 203 203 
(*52 z O2 mobilního telefonu).

Tarif Data/FUP
Volné minuty  
do všech sítí

Cena volání

O2 sítě
(s DPH)

Ostatní sítě
(s DPH)

VARIO Hlas 1 – – 3,10 Kč 
(3,75 Kč)

3,10 Kč 
(3,75 Kč)

VARIO Hlas 2* –  60 2,50 Kč 
(3,03 Kč)

2,50 Kč 
(3,03 Kč)

VARIO Hlas 3 – – neomezeně 2,00 Kč 
(2,42 Kč)

VARIO S+ 200 MB 120 neomezeně 2,00 Kč 
(2,42 Kč)

VARIO M+ 1,5 GB – neomezeně

VARIO L+ 3 GB –
neomezeně + mezinárodní volání  

zóna 1–3

VARIO XL+ 10 GB –
neomezeně + mezinárodní volání  

zóna 1–3 + roaming EU

*Obsahuje volání ve VPN (virtuální privátní síť).
Mezinárodní volání obsažené v tarifech L+ a XL+ je maximálně do výše 600 minut.
Roaming obsažený v tarifu XL+ je maximálně do výše 300 min. odchozí, 300 min. příchozí a 300 SMS.
Cena SMS je u tarifu Hlas 1,60 Kč (1,94 Kč s DPH), Hlas 2 až S+ 1,30 (1,57 Kč s DPH), S+ v O2 
a ostatní tarify 0 Kč (neomezeně).

O’dvaha     Mobilní volání

O2 Eurotarif

Zóna EU – Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 
Francouzská Guyana (Francie), Gibraltar, Guazapa (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island,  
Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 
Madeira (Portugalsko), Martinik (Francie), Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, 
Slovinsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie.

Zbytek Evropy – Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora,  
Faerské ostrovy, ostrov Guernsey, ostrov Jersey, Kosovo, Makedonie, Ostrov Man,  
Moldavsko, Monako, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina.

Ostatní – všechny zbývající země (včetně Ruska).

U tarifu Volání bez hranic je Švýcarsko zařazeno do zóny EU.

Zóna
Odchozí volání 

v rámci zóny a do ČR / min. 
 (s DPH)

Příchozí volání / min. 
(s DPH)

SMS 
(s DPH)

Evropská unie 5,21 Kč (6,30 Kč) 1,36 Kč (1,65 Kč) 1,61 Kč (1,95 Kč)

Zbytek Evropy 35 Kč (42,35 Kč) 20 Kč (24,20 Kč) 10 Kč (12,10 Kč)

Ostatní 55 Kč (66,55 Kč) 45 Kč (54,45 Kč) 10 Kč (12,10 Kč)

Aktivace a deaktivace tarifu je bezplatná s výjimkou telefonické objednávky a aktivace 
pomocí SMS ze zahraničí. Příchozí volání se v zemích zóny EU účtuje po sekundách, 
odchozí volání po první půlminutě a následně po sekundách. V ostatních zemích 
se volání účtuje po minutách.

Pro více informací 
o O2 Eurotarifu
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O2 Datový roamingDatový roamingový balíček Evropa

Datový roamingový balíček Svět

Internet v zahraničí

Účtování podle objemu  
přenesených dat
Pro příležitostné uživatele, kteří se připojují 
k internetu v zahraničí jen výjimečně.

Zóna
Velikost 
balíčku

Měsíční paušál  
(s DPH)

Evropa 50 MB 83,33 Kč (100,83 Kč)

Evropa 250 MB 416,67 Kč (504,17 Kč)

Evropa 500 MB 833,33 Kč (1 008,33 Kč)

Evropa 1 GB 1 666,67 Kč (2 016,67 Kč)

Zóna
Velikost 
balíčku

Měsíční paušál  
(s DPH)

Svět 50 MB 166,67 Kč (201,67 Kč)

Svět 250 MB 833,33 Kč (1 008,33 Kč)

Svět 500 MB 1 666,67 Kč (2 016,67 Kč)

Svět 1 GB 3 333,33 Kč (4 033,33 Kč)

Datové přenosy v zahraničí bez obav
Žádný strach z nechtěného připojení. Vždy, když se váš telefon v zahraničí připojí k internetu, obdržíte 
informační SMS. Máte tak své náklady zcela pod kontrolou. Datové služby v zahraničí si případně 
můžete nechat i zablokovat.

Datové roamingové balíčky  
pro střední a malé firmy
Tyto zvýhodněné balíčky jsou ideální, pokud cestujete 
do zahraničí pravidelně anebo používáte připojení 
k internetu intenzivně.

Zóna Cena 1 MB (s DPH)

EU 5,45 Kč (6,60 Kč)

Zbytek Evropy 198,35 Kč (240 Kč)

Ostatní 247,93 Kč (300 Kč)

Nastaven bezpečnostní datový limit v EU – 250 MB (50 eur). 

Mobilní 
internet

Pro aktuální nabídku a více 
informací kontaktujte svého 
obchodního zástupce.

Připojte se bez obav kdekoliv. I v zahraničí. 
S přehlednými informacemi o čerpaných 
datech a vyúčtování.



Mobilní internet

Mobilní internet: 
Internet a e-mail v notebooku i tabletu
Vyberte si tarif Mobilního internetu, který vám bude vyhovovat. Vždy platíte pouze měsíční paušál.  
Při překročení objemu dat v rámci tarifu se připojení dočasně zpomalí, nic navíc neplatíte.

Název
Měsíční paušál  

(s DPH)
Cena k Internetu do kanceláře 

(s DPH) FUP
Rychlost 

stahování až

Mobilní internet M 250,41 Kč (303 Kč) 166,94 Kč (202 Kč) 1,5 GB/měsíc 110 Mb/s

Mobilní internet L 417,36 Kč (505 Kč) 250,41 Kč (303 Kč) 3 GB/měsíc 110 Mb/s

Mobilní internet XL 625,62 Kč (757 Kč) 458,68 Kč (555 Kč) 10 GB/měsíc 110 Mb/s

FUP – Fair User Policy. Měsíční limit pro přenos dat. 
Uváděná rychlost stahování je maximální a závisí na používané technologii.

Novinka:
Jako první v ČR jsme spustili vysokorychlostní mobilní síť 4. generace pro datové přenosy – LTE.  
Podrobnosti na www.o2.cz/LTE.

Kompletní přehled pokrytí Chytrou sítí najdete na www.o2.cz/mapapokryti.

Vysokorychlostní mobilní internet pokrývá 93 % populace.

Huawei E3531
 USB modem

• Rychlý internet na cesty

•  Technologie (3G) HSPA+  
21,6 Mb/s

• GPRS, EDGE

• Podpora MicroSD karet

Vyberte si špičkové tablety 
s mobilním internetem.  
Nyní i na splátky bez navýšení!

V rámci zvýhodněné nabídky máme tablety 
na splátky bez navýšení.

ZTE MF823
• Pro pokrytí LTE a HSPA+

• Vstup pro externí anténu

• Podpora MicroSD karet

Nexpring NP10M
• WiFi Combo router

• Sítě 2G, 3G, CDMA

• Externí anténa

• Rychlost až 7,2 Mb/s

O’dvaha     Mobilní internet

Podporuje 
LTE
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Internet 
do kanceláře 
Získáte spolehlivé a rychlé připojení 
k internetu i bezpečný přenos dat.

Ověření dostupnosti na  
www.o2.cz/zrychlujeme.

S O2 získáte kvalitní, rychlé a bezpečné 
připojení bez jakéhokoliv omezení 
ve stahování dat. A za výhodných 
podmínek.

Internet, 
na který 
se můžete 
spolehnout

Internet Business
Pro náročné zákazníky nabízíme službu Internet 
Business, která garantuje souměrnou 
rychlost stahování a odesílání dat.

 
Služba je určena pro náročnější vnitrofiremní 
aplikace, privátní sítě nebo pro spolehlivý 
přenos objemných dat. Internet Business získáte 
výhradně u svého O2 obchodního zástupce.

O’dvaha     Internet

Internet do kanceláře

Nabídka nových tarifů Internetu do kanceláře platí při uzavření závazku na 12 měsíců a jeho automatickém prodloužení vždy po uplynutí 
12 měsíců o stejnou dobu. Standardní ceny tarifů jsou garantovány po dobu trvání závazku. Automatické prodloužení závazku je možné 
dopředu odmítnout nebo je lze bez sankce zrušit do uplynutí jednoho měsíce ode dne prodloužení závazku. V případě vypršení závazku 
po zrušení automatického prodloužení budou tarify převedeny na tarify bez závazku s měsíčními cenami: Internet Start 333,88 Kč bez DPH, 
Internet Optimal 625,62 Kč bez DPH, Internet Aktiv 709,09 Kč bez DPH. 
Více na www.o2.cz.

Ceny tarifů Internet do kanceláře  
garantujeme trvale

Název Měsíční paušál (s DPH) Rychlost až (stahování/odesílání)

Internet Start+ 289 Kč (349 Kč) 2/512 Mb/kb/s

Internet Optimal+ 413 Kč (499 Kč) 20/2 Mb/s

Internet Aktiv+ 495 Kč (599 Kč) 40/2 Mb/s

Doporučujeme



Pevná 
linka do 
kanceláře

S pevnou linkou můžete nejenom 
telefonovat, ale navíc výrazně zrychlit svůj 
internet prostřednictvím nejmodernější 
technologie VDSL. 

Neomezené volání  
z pevné linky 
Se službou O2 Neomezená linka voláte na všechny pevné 
linky v ČR za 0 Kč/min. Navíc si můžete nastavit i další sítě, 
kam budete volat za pevný měsíční paušál. 

• Neomezené volání na všechny pevné linky v ČR

• Výhodné volání na mobilní čísla (od 0,05 Kč/min.)

 • Bez poplatků za pevnou linku  
 (voláte přes internet)

 • IP telefon v ceně (za manažerský a bezdrátový IP telefon  
 příplatek 50 Kč měsíčně bez DPH)

• Volání s garantovanou kvalitou hlasu

Pro aktuální nabídku a více informací 
kontaktujte svého obchodního zástupce.
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Balíček pro volání z pevné linky na mobilní telefony

O2 Neomezená linka

Panasonic TGP500

Bezdrátový IP telefon s moderním designem, 
grafickým displejem a podsvícenými tlačítky.  
Vhodný pro uživatele, kteří vyžadují komfort 
a snadnou obsluhu.

•  Nulové vstupní 
náklady

• Řada pokročilých  
 funkcí

• Údržba a servis  
 přístroje v ceně

• Bezdrátový telefon  
 za příplatek 50 Kč  
 měsíčně bez DPH

O’dvaha     Volání z pevné linky

Standardní IP telefon  
v ceně služby

Název balíčku Měsíční paušál (s DPH)
Volné minuty do všech 

mobilních sítí v ČR / měsíc
Volání po vyčerpání 
volných minut / min.

Balíček volání do mobilních sítí 270 Kč (326,30 Kč) 5 000 3,89 Kč (4,71 Kč)

Po provolání 83 hodin do mobilních sítí v daném zúčtovacím období je další volání zpoplatněno podle zvoleného cenového plánu. Balíček volání do mobilních sítí je možné 

kombinovat s tarify O2 Neomezená linka i O2 Neomezená linka zahraničí a O2 Linka 100. Nevyčerpané volné minuty nelze převádět do následujícího měsíce. 

Název tarifu Měsíční paušál (s DPH)
Volné minuty

na pevné linky v ČR
Volné minuty 
do zahraničí

Volání do mobilních 
sítí v ČR / min. (s DPH)

O2 Neomezená linka 230 Kč (278,30 Kč) neomezeně – 3,89 Kč (4,71 Kč)

O2 Neomezená linka zahraničí 330 Kč (399,30 Kč) neomezeně 1 000 3,89 Kč (4,71 Kč)

O2 Linka 100 125 Kč (151,25 Kč)

100 minut  
na pevné linky i mobil – 3,89 Kč (4,71 Kč)

Země, do kterých se uplatňují minuty O2 Neomezené linky zahraničí:

Fixní i mobilní sítě: Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Kanada, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, 

Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie.

Po provolání 16 hodin do zahraničí v daném zúčtovacím období je další volání zpoplatněno podle zvoleného cenového plánu. Nevyčerpané volné minuty nelze převádět 

do následujícího měsíce.
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nahrávání pořadů 
z více kanálů s dobou 
zhlédnutí po 30 dní

bez reklam, 
k zapůjčení
v O2 Videotéce

zpětného
zhlédnutí
pořadů

36 programů jako 
základ a k tomu si sami 
vyberete další

pro sledování pořadů 
nejen v TV, ale 
i v notebooku, tabletu 
a telefonu s aplikací 
O2 TV Go. 

100   
 hodin 

30   
hodin 

 více než 100 
 TV programů 

4   
zařízení 

1 000   
 filmů 

O2 TV Flexi
36 základních 
TV programů

2 tematické balíčky 
podle vlastního výběru 
nebo balíček HBO

O2 TV Go

Sledujte své oblíbené pořady, 
když máte zrovna čas.  
Nahrajte, přetočte, uložte.

Jediná 
televize, 
která 
se vám 
přizpůsobí

Pořiďte si O2 TV, televizi,  
která toho umí nejvíce

K tomu si vyberete další programy  
v tematických balíčcích podle preferencí:

• seriály, například Universal Channel, AXN, AXN Black, AXN White …

• dětské programy jako třeba Cartoon Network, Minimax, Baby TV, Disney, Animax …

• dokumenty, například National Geographic Channel, Discovery Channel …

• sport, například Golf, Eurosport, Digi Sport …

Nabízíme vám všechny obvyklé programy jako většina poskytovatelů placené TV, 
například: Nova, Prima, ČT1, ČT2, ČT24, ČT Sport, Prima Cool, Prima Love,  
Fanda, Zoom, Barrandov TV, CNN, Markíza, TV Joj a TV Joj Plus.
U vybraných včetně jejich HD verzí.
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Tarif O2 TV Flexi spolu s aplikací O2 TV Go získáte za zvýhodněnou cenu 247 Kč (299 Kč s DPH) měsíčně po 
dobu 1 roku k pevnému internetu. A to včetně zápasů Premier League na programech DIGI Sport.

O2 TV set-top box  
jen za 73,55 Kč (89 Kč s DPH) měsíčně  

po dobu 24 měsíců nebo k zakoupení  
za 1 765,28 Kč (2 136 Kč s DPH).

Služba O2 TV je určena výhradně pro osobní užití. 
O2 TV nelze na IČ zřídit pro obory podnikání, kde hrozí zneužití veřejného šíření.

Včetně zápasů Premie League
na programech DIGI Sport.

O’dvaha     O2 TV

O2 TV Go 
Televize v tabletu a telefonu pro každého 

• 20 TV programů k dispozici všude, kde se vám líbí, až na 4 mobilních zařízeních současně

• Můžete sledovat pořady z O2 TV živě nebo až 30 hodin zpětně

• Přístup do O2 Videotéky pro zapůjčení filmů

•  Nahrajte si až 10 hodin pořadů a podívejte se na ně kdykoliv v průběhu dalších 7 dní,  
pokud máte také O2 TV, můžete si nahrát až 100 hodin pořadů, které máte uložené po dobu 30 dní

• Ke stažení zdarma ve vašem on-line obchodě (např. Google Play, App Store a Windows Store) a na www.o2tv.cz

• Nejlépe funguje s naším nejrychlejším internetem 4G LTE

Nemusíte být naši zákazníci, abyste si mohli užívat televizi 
na všech zařízeních. Díky aplikaci O2 TV Go můžete sledovat 
své oblíbené pořady kdekoliv jen za 164 Kč (199 Kč s DPH) 
měsíčně, i pokud máte jiného operátora.
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on-line
sledování

vozidel

Vyzkoušejte si demoverzi
www.carcontrol.cz

O2 Car Control 
Šetří čas a peníze
• Jednodušší administrativa díky elektronické knize jízd

• Kontrola služebních a soukromých jízd

 • Snížení opotřebení vozidel (sledování spotřeby,  
 překračování rychlosti apod.)

• Kontrola nad spotřebou, zamezení ztrátám paliva

• Zabezpečovací funkce

• Úspora na havarijním pojištění

• Zvýšení efektivity využívání vozidel 

Kdy se vám služba hodí?
 • Potřebujete-li mít přehled o firemních vozidlech (osobních, nákladních atd.),  
 kde se nacházejí, kolik ujela kilometrů, jaká je jejich spotřeba a využití.

• Potřebujete-li průkazně vykazovat ujeté kilometry pro fakturaci služeb.

• Chcete-li snížit rizika zneužívání služebních vozidel k soukromým účelům.

•  Chcete-li využívat rozsáhlý reporting včetně možnosti vytvořit si vlastní 
report. 

Vozový park  
pod kontrolou

Nyní můžete sledovat on-line pohyb svých 
firemních vozidel, a ušetřit tak náklady 
na správu vozového parku. Služba se vyplatí 
firmám s větším vozovým parkem i jen 
s několika automobily.
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Ceny jednotek

O2 Car Control
získáte výhradně u svého 
O2 obchodního zástupce.

Tarify služby 
Basic

Měsíční poplatek 159 Kč (192,39 Kč s DPH)

Jedná se o základní tarif určený pro firmy, které vyžadují jednoduchost 
a rychlost. Umožňuje evidenci knihy jízd, vytváření základních sestav a prohlížení 
tras v mapě.

Standard

Měsíční poplatek 399 Kč (482,79 Kč s DPH)

Zahrnuje veškeré nástroje potřebné pro správu firemních autoparků. Nabízí 
dispečerské funkce (poloha více vozidel v mapě, sledování servisních intervalů, 
provádění hromadných změn včetně importu či exportu s aplikacemi třetích 
stran).

Premium

Měsíční poplatek 499 Kč (603,79 Kč s DPH)

Maximální řešení pro náročné. Obsahuje možnosti systémových upozornění 
prostřednictvím e-mailu či SMS, vektorové mapové podklady, sledování 
uživatelských oblastí. 

Ceny jednotek

Jednotku je možné zaplatit jednorázově nebo si ji pořídit na měsíční splátky. 
Výhodou měsíčních splátek je rozšířená záruka po celou dobu splácení. 
Vhodnou jednotku vám doporučí náš obchodní zástupce.

Jak služba  
O2 Car Control funguje?
Firemní vozidla vybavíme jednotkami, které umožňují vzdálené sledování 
pohybu auta pomocí signálu GPS. Údaje z jednotek se centrálně sbírají 
a zpracovávají. Jejich výstupy v podobě přesné polohy vozidel, historie cesty 
a mnoha dalších informací jsou pak dostupné v počítači prostřednictvím 
webové aplikace. Pro tablety a mobilní telefony se systémem Android a iOS 
byla vytvořena speciální aplikace.

Bezpečnostní funkce Car Control

Nově byly přidány bezpečnostní funkce. Umožňují  
upozornit na pohyb vozidla mimo vymezenou oblast  
či definovanou dobu, nepovolenou manipulaci  
s vozidly nebo monitorovat překročení rychlosti.

O’dvaha     Vozový park pod kontrolou

Jednotka Montáž (s DPH)

Jednorázové 
zakoupení (s DPH)

Na splátky

Jednorázová 
platba (s DPH)

Měsíčně  
na 24 měsíců (s DPH)

Měsíčně  
na 36 měsíců (s DPH)

Měsíčně  
na 48 měsíců (s DPH)

Základní 950 Kč (1 150 Kč) 3 500 Kč (4 235 Kč) 100 Kč (121 Kč) 170 Kč (205,70 Kč) 110 Kč (133,10 Kč) 85 Kč (102,85 Kč)

Rozšířená 950 Kč (1 150 Kč) 4 500 Kč (5 445 Kč) 100 Kč (121 Kč) 270 Kč (326,70 Kč) 180 Kč (217,80 Kč) 140 Kč (169,40 Kč)

Snížená cena
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Ch
ytr
á 
pla
tba

Mobilní terminál

Zjednodušte si práci s nejnovějšími 
technologiemi. Máme pro vás výhodně 
tablety, notebooky, chytré telefony 
a nově také mobilní platební terminál.

O2 Desktop, 
Chytrá platba

O2 Desktop
Počítače, notebooky a tablety bez starostí

Pořiďte si od nás hardware (stolní počítače, notebooky,  
desktopy, tablety) pomocí služby O2 Desktop.

S O2 Desktop získáte tyto výhody:

Financování:

• jednorázový nákup

•  měsíční poplatek s možností odkupu za tržní zůstatkovou cenu na konci 
smluvního období

•  podnikatelský úvěr s úrokem až o 50 % výhodnějším, než je obvyklé

Servisní podpora:

• výjezd a práce technika i náhradní díly v ceně

• oprava obvykle do druhého pracovního dne

Záruka na počítače a notebooky:

• 3 roky záruka a servis u zákazníka

Záruka na tablety:

• 1 rok záruka

• možnost rozšíření záruky na 3 roky se servisem v ceně

K vybraným počítačům a zařízením je možné vybrat si i užitečné 
doplňkové služby v podobě instalačních balíčků nebo programů.

Aktuální nabídku najdete 
na www.o2desktop.cz.



O’dvaha   O2 Desktop / Chytrá platba

Rozšiřte svým zákazníkům možnosti placení se službou  
Chytrá platba od O2. 

Ve spolupráci s naším partnerem ČSOB již brzy nabídneme nové mobilní 
řešení pro platby prostřednictvím platebních karet.

Co je potřeba?
 • Platební terminál od O2, který akceptuje všechny druhy platebních karet MasterCard  
 a Visa 

•  Aplikace Chytrá platba, která z vašeho chytrého telefonu nebo tabletu udělá běžnou 
pokladnu

Jak to funguje?
 • Pro uskutečnění platby stačí zadat do aplikace částku za nákup a zákazník ji zaplatí  
 svou platební kartou na mobilním platebním terminálu od O2

Výhody
•  Nové tržby od zákazníků, kteří by odešli a nenakoupili například pro nedostatek 

hotovosti

• Pro klienty O2 jsou datové přenosy při zúčtování zdarma

• Žádné minimální obraty

ČSOB zajišťuje zúčtování karetních transakcí a zasílá částky na účet 
dle volby obchodníka.

Chytrá platba
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Server housing je služba, která 
umožňuje přesunout důležitá firemní 
data do bezpečného prostředí 
a zároveň je nechat plně přístupná.  

Služby 
datových 
center: 
housing

Proč server housing?
Server housing je služba, kdy svůj server přesunete ze své 
firmy do našeho datového centra. Je vhodná, provozujete-li 
vlastní server, který je trvale připojen k internetu, a využívají 
ho zaměstnanci nebo zákazníci firmy.

Jaké výhody má server housing oproti 
provozu serveru ve vlastní firmě?
• Zabezpečené umístění serveru proti krádeži a živelním pohromám

• Zálohované napájení elektrickou energií

• Úspora elektrické energie, kterou spotřebovává váš server ve firmě

• Klimatizované prostředí, které prodlouží životnost serveru

• Trvalý dohled, podpora a přístup k serveru

• Protipožární ochrana

• Zálohované připojení k internetu pro váš server

Kdy se vyplatí přesunout server 
do housingu?
Provozujete-li server, na kterém máte uložená důležitá firemní 
data nebo aplikace, a požadujete-li, aby byl maximálně dostupný, 
umístěný v bezpečném prostředí a bylo o něj náležitě postaráno, je server 
housing služba právě pro vás.

Jak server housing vypadá?
Při housingu jsou servery umístěny v technologických budovách, 
tzv. datových centrech vybavených podpůrnými technologiemi i zázemím 
pro technickou podporu. Budova je napájena ze dvou nezávislých přívodů 
elektrické energie, napájení je navíc zálohováno dieselovými agregáty 
a záložními zdroji, má zálohované připojení k internetu, prostory jsou 
klimatizovány, zabezpečeny a střeženy.
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O’dvaha     Housing

Náklady na O2 Server Housing

 
 

Velikost 
serveru

Napájení (měsíční paušál s DPH)

100 W 200 W 300 W 500 W

Servery typu RACK*

1U 730 Kč (883 Kč) 1 090 Kč (1 319 Kč)  1 450 Kč (1 755 Kč) –

2U 1 080 Kč (1 307 Kč) 1 440 Kč (1 742 Kč) 1 800 Kč (2 178 Kč) –

3U 1 440 Kč (1 742 Kč) 1 800 Kč (2 178 Kč) 2 160 Kč (2 164 Kč) –

4U 1 790 Kč (2 166 Kč) 2 150 Kč (2 602 Kč) 2 510 Kč (3 037 Kč) –

Standardní TOWER* Midi Tower – 1 790 Kč (2 166 Kč) 2 150 Kč (2 602 Kč) –

Vyhrazený 
samostatně 
uzavíratelný prostor 
(dělený RACK )**

3U – – 2 290 Kč (2 771 Kč) –

5U – – – 4 390 Kč (5 312 Kč)

Kde máme datová centra pro vaše servery?

Datové centrum Nagano
K Červenému dvoru 25/3156
130 00 Praha 3 – Strašnice
Telefon: 800 333 777

Datové centrum Chodov
V lomech 2339/1
149 00 Praha 4 – Chodov
Telefon: 800 333 777

Datové centrum Hradec Králové
Akademika Bedrny 365/10
500 03 Hradec Králové
Telefon: 800 333 777

Datové centrum Brno
Polní 92/780
639 00 Brno-Štýřice
Telefon: 800 333 777

Jediná komerční datová centra 
s certifikací Tier III v České republice: 
Praha Chodov, Praha Nagano,  
Hradec Králové.

Server housing je:

• umístění vlastního nebo pronajatého serveru  
 či zařízení

• maximálně zabezpečené prostředí  
 s regulovanou teplotou a vlhkostí

• přístup k zařízení 24 hodin denně  
 7 dní v týdnu

• nepřetržitě dostupná technická podpora

• zálohované připojení do vnějších sítí

Pro více informací

Praha Chodov

Praha Nagano

Hradec Králové

Brno

**Příplatek za 2. větev napájení je 200 Kč.
**Příplatek za 2. větev napájení je 500 Kč.
V ceně všech služeb je zahrnut i neomezený přístup z datového centra do internetu o rychlosti 100 Mbps pro váš server. 
Jednorázová platba za zřízení u služby se závazkem na 24 měsíců je 0 Kč, bez závazku je ve výši jedné měsíční platby.
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www.extravyhody.cz 

O2 linka

800 203 203
nebo *52 z O2 mobilního telefonu 

firmy@o2.cz

www.o2.cz/prodejny
www.o2.cz/guru

Moje O2 pro firmy 
Ovládejte své O2 služby on-line
www.mojeo2.cz
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