Proč být s námi?

Vstupte do světa výhodného
volání, internetu a zábavy

Garance silného partnera
Jsme specialisté v poskytování
telekomunikačních služeb v rámci
zaměstnaneckých a komunitních
programů.

Výhodné služby
Naše služby šetří rozpočet celé
rodiny. Všechna čísla v programu
si navíc mohou volat zdarma.

4GLTE
Velký výběr
V našem e-shopu naleznete
široký výběr telefonů a tabletů
se zárukou nejnižší ceny.

Rychlý internet
Náš internet běží na nejmodernější
datové síti. Pokryto je více než
95 % obyvatel.

Vždy něco navíc
Pro stávající zákazníky máme
pravidelně zvýhodněné nabídky
s odměnami.

Televize s multidimenzí
Dáme vám nejlepší televizi O2 TV.
V kombinaci s Internetem na doma
ji získáte s výraznou slevou.

Extra výhody
Jako náš zákazník můžete využít
O2 Extra výhody a nakupovat tak
se slevou u vybraných partnerů.

Obsluha v O2 Prodejnách
S výměnou SIM karty, výběrem telefonu,
příslušenství a aktivací dat vám pomohou
v O2 Prodejnách.

Výhodné volání
pro celou rodinu
Tarif

Mini

Mini plus

Maxi

Maxi plus

Měsíční paušál

99 Kč

249 Kč

599 Kč

999 Kč

30

60

neomezeně

neomezeně

Internet v mobilu

50 MB

200 MB

1,5 GB

3 GB

Volání ve VPN/min

1 Kč

zdarma

zdarma

zdarma

Volání do sítě O2 /min

1,90 Kč

zdarma

zdarma

zdarma

Volání ostatní sítě/min

1,90 Kč

1,90 Kč

zdarma

zdarma

SMS do sítě O2

1,50 Kč

zdarma

zdarma

zdarma

SMS ostatní sítě

1,50 Kč

1,50 Kč

zdarma

zdarma

MMS

3,00 Kč

3,00 Kč

3,00 Kč

3,00 Kč

Volání a SMS

-

-

-

neomezeně

Internet v mobilu

-

-

-

300 MB

Mezinárodní volání a SMS

-

-

-

300 jednotek

Evropa

ČR

Volné minuty

Internet na doma
· Neomezený objem dat
· Výhodnější s O2 TV
· Non-stop podpora

Internet

Rychlost

Měsíčně

PREMIUM

až 80 Mb/s

649 Kč

AKTIV

až 50 Mb/s

549 Kč

OPTIMAL

až 20 Mb/s

499 Kč

Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí při uzavření smluvního vztahu na 12 měsíců.
Volání ve VPN zahrnuje volání na všechna čísla, která využívají O2 Family program určený pro vaši společnost.
Zóna Evropa obsahuje země EU + Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island. Mezinárodní volání a SMS
se vztahuje na provoz v rámci 1. a 2. zóny vyjma volání na čísla s předvolbou +420.

Internet v mobilu

Tip
oblíbené tarify našich zákazníků

Maxi pro úplnou volnost
· neomezené volání v ČR
· neomezené SMS v ČR
· 1,5 GB dat

Mini plus pro začínající
· neomezené volání a SMS do sítě O2
· 60 volných minut do ostatních sítí
· 200 MB dat

Maxi plus Obnova dat

Mini

Mini plus

Maxi

50 MB LTE

zdarma

-

-

-

49 Kč

200 MB LTE

99 Kč

zdarma

-

-

99 Kč

1,5 GB LTE

199 Kč

199 Kč

zdarma

-

149 Kč

3 GB LTE

299 Kč

299 Kč

249 Kč

-

199 Kč

10 GB LTE

499 Kč

499 Kč

449 Kč

449 Kč

299 Kč

Internet v mobilu

Ceny jsou uvedeny s DPH. K automatické obnově dat dochází při předčasném vyčerpání měsíčního objemu dat (FUP).

O2 TV
baví celou rodinu
Pořiďte si balíček O2 TV s Internetem na doma
a získejte výraznou slevu.

Jak přejít
k O2 Family?
Jednoduše ve 2 krocích:
1. Na www.o2family.cz zvolte Vstup do programu a vyplňte Objednávku
(lze i na lince 841 117 118). Vyberte si tarif, který vám sedne a výhodný doplňkový balíček.
2. O aktivaci čísla vás budeme informovat v SMS.
Na www.o2family.cz se přihlásíte zadáním údajů:
Přihlašovací kód: 50
Název společnosti: Sdružení hasičů ČMS

50 h

Čtyři zařízení
Sledujte O2 TV na televizi,
počítači, mobilu nebo tabletu.

Nahrávání
Nahrajte si 100 hodin vysílání
z kteréhokoli kanálu O2 TV.

Zpětné zhlédnutí
Na cokoli se můžete podívat
až 50 hodin po odvysílání.

Původní znění
Vyberte si dabing, nebo
původní znění.

Videotéka
Vyberte si, na co se podíváte.
Okamžitě k zapůjčení
bez stahování.

Pauza ve vysílání
Pozastavte si televizní vysílání,
kdykoli potřebujete.

www.o2family.cz/tv

Pokud k nám převádíte číslo od jiného operátora, potřebujete ČVOP (číslo výpovědi
opouštěného operátora). To vám sdělí stávající operátor po zadání výpovědi.
Více na www.o2family.cz/CVOP
Program provozuje společnost O2 Family, s.r.o.
(100% vlastněná společností O2 Czech Republic a.s.).

Nabídka je určena pro členy SH ČMS a jejich blízké.

linka 841 117 118

www.o2family.cz

Chyby v tisku vyhrazeny.

Proč je O2 TV tak skvělá?

