
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NABÍZENÍ KONCOVÉHO 
ZAŘÍZENÍ ZA 1 KČ 

 
Platnost/účinnost od: 1.6.2007 do 31.10.2007 
Č.j. 429077/2006-B-PS-SO 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 
 
1. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4,  IČ 60193336, DIČ 

CZ60193336  zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 (dále jen 
„poskytovatel“) vyhlašuje speciální časově omezenou nabídku  koncových zařízení Siemens Gigaset C450 a Telco 
PH 860ID STP za 1 Kč bez DPH. V souvislosti s touto nabídkou a pro zabezpečení obchodních vztahů 
poskytovatel vydává tyto 

 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NABÍZENÍ KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ ZA 1 Kč 
 . 
 
Tyto Obchodní podmínky pro nabízení koncového zařízení za 1 Kč (dále jen „OP“) stanovují zejména postupy a 
podmínky pro uplatnění požadavku na koupi koncového zařízení Siemens Gigaset C450 nebo Telco PH 860ID STP 
(dále jen KZ) za 1 Kč. 
 
 
 

Článek 2 
Popis nabídky 

 
Poskytovatel  umožní žadatelům, kteří řádně uplatní požadavek dle Článku 3 těchto OP, koupi telefonního přístroje 
Siemens Gigaset C450 nebo Telco PH 860ID STP za cenu 1 Kč bez DPH. 
 
 

Článek 3 
Podmínky nabízení koncového zařízení za 1 Kč 

 
1. O KZ  dle těchto OP může požádat stávající účastník, případně jeho oprávněný zástupce. 
 
2. Podmínkou je, aby požadavek na koupi KZ dle těchto OP byl uplatněn řádně a včas u poskytovatele v časovém 

období: od 1.6.2007 do 31.10.2007.  
 
3. Jeden žadatel si může objednat pouze jedno KZ dle těchto OP. 
 
4. Při využití nabídky dle těchto OP se účastník zavazuje využívat základní přípojku minimálně po dobu 12 měsíců od 

data využití této nabídky. Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu mezi poskytovatelem a účastníkem k ukončení dílčího 
smluvního vztahu před uplynutím 12 měsíců stanovených pro využívání základní přípojky, pak je účastník povinen 
zaplatit poskytovateli  doplatek do výše standardní ceny za pořízení příslušného KZ podle článku 4, bodu 2 těchto 
OP. Ukončení dílčího smluvního vztahu ze strany poskytovatele během lhůty 12 měsíců stanovené pro využívání 
základní přípojky v rámci těchto OP se nedotýká nároků poskytovatele na zaplacení dlužných částek od účastníka  
a na doplacení částky za zřízení základní přípojky dle platného Ceníku.  
Toto neplatí v případě, že základní přípojka, na níž je závazek plynoucí z těchto OP, je převáděna na jiného 
účastníka. V takovém případě přechází povinnost využívat základní přípojku po minimální dobu 12 měsíců resp. po 
dobu zbývající do 12 měsíců, na nového účastníka. Tato povinnost se při převodu účastnictví vyznačí v  tiskopisu 
Zřízení telefonní linky, digitální linky převodem – Technická specifikace služby do části Zvláštní ujednání. Pokud 
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budoucí účastník odmítne převzít smluvní závazek, je dosavadní účastník povinen uhradit doplatek podle článku 4, 
bodu 2 těchto OP. 

 
5. V případě, že účastník požádá o přeměnu základní přípojky na  přípojku euroISDN2U v rámci akční nabídky ISDN 

se závazkem, zavazuje se využívat tuto  přípojku ISDN2U dokud neuplynou souběžně běžící oba závazky. Pokud 
účastník při přeměně základní přípojky zřízené v rámci této akční nabídky na výše zmíněnou přípojku ISDN2U 
odmítne převést zbylou část závazku, zavazuje se zaplatit doplatek dle článku 4 bodu 2 těchto OP. 
V případě, že účastník bude požadovat ukončení dílčího smluvního vztahu v době, kdy má aktivní závazek z obou 
přípojek, zaplatí doplatek, jež je součtem doplatku dle článku 4 bodu 2 těchto OP a doplatku za nedodržení závazku 
u přípojky ISDN2U dle příslušných OP. 

 
6. V případě, že účastník požádá o přeměnu základní přípojky na přípojku ISDN2U před uplynutím smluvního 

závazku v délce 12 měsíců, zavazuje se využívat tuto přípojku ISDN2U po minimální dobu chybějící do ukončení 
smluvního závazku v celkové délce 12 měsíců. Pokud účastník nesplní závazek využívat základní přípojku resp. 
přípojku ISDN2U, zavazuje se zaplatit doplatek dle článku 4 bodu 2.  

 
7. V případě přeložení základní přípojky pokračuje  bez přerušení 12 měsíční lhůta trvání dílčího smluvního   vztahu o 

zřízení základní přípojky. 
 

8. Nabídka KZ dle těchto OP může být ukončena v případě nedostatku příslušných KZ definovaných výše a   
z technických důvodů. 

 
 

Článek 4 
Cenové podmínky 

 
1. Cena za prodej koncového zařízení dle těchto OP je stanovena ve výši 1,- Kč bez DPH (1,19 Kč s DPH).  

 
2. Výše doplatku za nedodržení závazků vztahujících se k minimální době používání základní přípojky zřízené dle 

těchto OP činí rozdíl mezi akční cenou za prodej příslušného KZ v rámci této akční nabídky  a standardní cenou za 
prodej stejného KZ dle platného Ceníku volitelných koncových zařízení. Doplatek se odvíjí od prodaného typu 
koncového zařízení a délky trvání smluvního vztahu viz tabulky.

.  
 

Počet měsíců 
zbývajících do 
konce závazku  

Doplatek 
Siemens 
Gigaset C450 

12 1 798,00 Kč 
11 1 648,17 Kč 
10 1 498,33 Kč 

9 1 348,50 Kč 
8 1 198,67 Kč 
7 1 048,83 Kč 
6 899,00 Kč 
5 749,17 Kč 
4 599,33 Kč 
3 449,50 Kč 
2 299,67 Kč 
1 149,83 Kč 
0 0,00 Kč 
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Počet měsíců 
zbývajících do 
konce závazku  

Doplatek 
Telco PH 
860ID STP 

12 382,35 Kč 
11 350,49 Kč 
10 318,63 Kč 

9 286,76 Kč 
8 254,90 Kč 
7 223,04 Kč 
6 191,18 Kč 
5 159,31 Kč 
4 127,45 Kč 
3 95,59 Kč 
2 63,73 Kč 
1 31,86 Kč 
0 0,00 Kč 
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3.  Cenu za zakoupené KZ dle těchto OP zákazník zaplatí v prvním následujícím Vyúčtování po využití  nabídky      
  plynoucí z těchto OP. 

 
 

Článek 5 
Předání / převzetí služeb 

 
1. KZ bude zákazníkovi zasláno poštou na adresu s ním předem dohodnutou.  
 
2. Pokud zákazník převezme KZ na poště a stvrdí převzetí svým podpisem, automaticky souhlasí s těmito 

podmínkami a uzavřením časového závazku 12 měsíců k základní přípojce. 
 
 
 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tyto OP nabývají účinnosti dnem 1.6.2007. 

 
2. Právní vztahy těmito OP neupravené se řídí VP a Všeobecným reklamačním řádem pro služby poskytované 

prostřednictvím pevné sítě vydanými poskytovatelem.  
 

3. OP budou k nahlédnutí na všech kontaktních místech poskytovatele určených pro styk s veřejností. 
 
 

V Praze dne 31.5.2007 
 
 

             
        Andrei Marc Torriani   
     

Výkonný ředitel pro rezidenční segment 
        Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
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