Cenník O2 Narovinu

Volania do zahraničia

Platný od 10. 5. 2011

Program O2 Narovinu
Cena za minútu
volania na účastnícke čísla do všetkých sietí v SR1)

Cena za minútu
volania na účastnícke čísla do všetkých sietí v SR1) 2)

O2 Jednotka, O2 Nová Jednotka

Cena za minútu volania na účastnícke čísla do siete O2 Slovensko

Cena za SMS
na účastnícke čísla do všetkých sietí v SR

Cena za MMS
na účastnícke čísla do všetkých sietí v SR (aj na email)

Cena za 1 MB dát
Účtovací interval 1 kB

Extra balíček 10 MB
Bezplatné odoslanie aktivačnej a deaktivačnej SMS na číslo 99222.
Tvar aktivačnej a deaktivačnej SMS – MB10 A; MB10 D.

1)

2)

0,282 €

Zóna 1

0,28 €

Zóna 2

0,40 €

SMS/MMS do zahraničia
Odoslanie SMS na účastnícke čísla zahraničných operátorov

0,10 €

Odoslanie MMS na účastnícke čísla zahraničných operátorov

0,25 €

0,262 €
0,066 €
0,106 €
0,299 €
0,963 €
3,15 €

Hlasová schránka

0,100 €

Poplatok za výmenu SIM karty

8,30 €

Identifikácia zlomyseľných volaní

16,60 €

Volanie do Českej republiky

0,28 €

Platí aj pre volanie na číslo služieb s rozdelením poplatkov (O85O).
Po dobití predplatenej O2 Karty za viac ako 16,60 € v danom kalendárnom mesiaci bude počas celého
nasledujúceho mesiaca platiť znížená cena hovoru 0,262 €/min. na účastnícke čísla do všetkých sietí
v rámci SR.

Medzinárodné SMS je možné zasielať len do siete operátorov, s ktorými má Poskytovateľ uzavretú
roamingovú zmluvu, t. j. nachádzajú sa na aktuálnom zozname roamingových partnerov Poskytovateľa.
Medzinárodné MMS je možné zasielať do sietí operátorov v krajinách, ktoré nájdete na aktuálnom zozname
sietí pre medzinárodné MMS. Pravidelne aktualizované zoznamy nájdete na stránke www.o2.sk.
Pri zasielaní SMS/MMS do siete operátora, ktorý nie je uvedený v príslušnom zozname, Poskytovateľ nemôže
garantovať jej doručenie, takáto SMS/MMS však bude napriek nedoručeniu spoplatnená. Pred odoslaním
SMS/MMS Vám odporúčame overiť si, či sa daný operátor nachádza v príslušnom zozname.

Rozdelenie krajín podľa tarifných zón pre službu
Roaming a službu Volania do zahraničia
Zóna 1

Česko

Zóna 2

Ďalšie členské štáty EÚ (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko,
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva,
Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko*, Slovinsko,
Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia), Azory
(Portugalsko), Francúzska Guyana, Gibraltár, Guadaloupe
(Francúzsko), Island, Kanárske ostrovy (Španielsko),
Lichtenštajnsko, Madeira (Portugalsko), Martinik
(Francúzsko), Monako, Nórsko, Réunion (Francúzsko),
San Maríno, Vatikán (Taliansko)

* Platí len pre volania v Roamingu.
Na účely spoplatnenia volania v Roamingu a volania do zahraničia sú krajiny rozdelené do tarifných zón. Zoznam
zmluvných operátorov a krajín, kde Poskytovateľ poskytuje službu Roaming nemusí korešpondovať so zoznamom
krajín uvedených v daných tarifných zónach. Zoznam roamingových partnerov sa priebežne aktualizuje a je
uvedený na stránke www.o2.sk.

Spoločné ustanovenia:
•
Na Služby a na administratívne poplatky (Roaming, Roaming v lietadlách, prenos dát a prístup na
internet cez GPRS a EDGE v Roamingu, SMS a MMS do zahraničia, volania do zahraničia, O2 Data
Neobmedzene, služby mobilnej zábavy O2, darcovské SMS správy, volania na audiotexové čísla, audio
hlasovanie, ostatné služby, Informácie, kontrola spotreby, iné), ktoré nie sú uvedené v tomto Cenníku,
sa vzťahujú ceny a pokyny podľa platného Cenníka O2 Fér vzťahujúce sa na O2 Fér s dobíjaním kreditu.
Zvýhodnené volania do Zóny 1 (Česko, Veľká Británia, Írsko, Maďarsko, Rakúsko a Poľsko) sa pre program O2 Narovinu nevzťahujú. Aktivácia služby Mojim trom a Extra balíčkov O2 Fér nie je pre program
O2 Narovinu možná.
•

Podmienky služby Odporučte a získajte sú popísané v platnom Cenníku O2 Fér, avšak benefit služby
Mojim trom na 3 mesiace zadarmo sa nevzťahuje na Účastníka využívajúceho O2 Narovinu.

•

Volania sú účtované sekundovou tarifikáciou od prvej sekundy a každá sekunda predstavuje jednu
hovorovú jednotku, ak nie je uvedené inak.

•

Informácie o aktuálnych cenách služieb Poskytovateľa a o prípadných zľavách z týchto cien môžete
získať na bezplatnej linke 0800 02 02 02, na adrese www.o2.sk alebo v O2 Predajniach a na
O2 Predajných miestach.

•

Pojmy, ktoré nie sú definované v tomto Cenníku, majú rovnaký význam ako pojmy definované vo
Všeobecných podmienkach poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti Telefónica Slovakia, s. r. o.

•

Sieť O2 Slovensko znamená verejnú mobilnú telefónnu sieť poskytovanú spoločnosťou
Telefónica Slovakia, s. r. o.

•

Účinnosťou nového znenia Cenníka stráca jeho predošlé znenie platnosť a účinnosť, pokiaľ nie je
s Účastníkom dohodnuté inak.

•

Ceny za volania v tomto Cenníku sú uvedené za jednu minútu volania, ak nie je výslovne uvedené
inak. Všetky ceny v tomto Cenníku sú uvedené s DPH.

