
Cenník O2 Pre firmu

Ceny mesačných programov

O2 Pre firmu 40

O2 Pre firmu 200

O2 Pre firmu 500

Mesačný 
program

Mesačný poplatok

9,88 €

31,60 €

65,18 €

19,75 €

43,45 €

Aktivačný 
poplatok

11,85 € 

11,85 € 

11,85 € 

11,85 € 

11,85 € 

Cena po prevolaní
voľných minút 1) 2)

0,236 €

0,189 €

0,153 €

0,206 €

0,173 €

Voľné
minúty

40

200

500

100

300

O2 Pre firmu 100

O2 Pre firmu 300

Platný od 13. 6. 2012 do 1. 12. 2013

Voľné minúty zahrnuté v rámci mesačného poplatku a uvedené minútové ceny po prevolaní voľných minút sa 
vzťahujú na volania na účastnícke čísla v sieti O2 Slovensko, do iných mobilných sietí v SR a v ČR a sprístupnených 
pevných sietí vrátane volaní na čísla s predvoľbou 096y v SR a sprístupnených pevných sietí v ČR.
1) V prípade Účastníka, ktorý uzavrel Zmluvu o pripojení k niektorému z mesačných programov po prechode 
z Predplatenej služby s profilom O2 Prvý (kampaň O2 Jednotka), sú volania na účastnícke čísla do siete 
O2 Slovensko nad rámec voľných minút spoplatnené cenou 0,055 €/min. bez DPH (0,066 €/min. s DPH).
2) Platí aj pre volania na číslo služieb s rozdelením poplatkov (0850).

4) Hlasová odkazová služba plus poskytuje navyše telefonické upozorňovanie na prichádzajúce odkazy, 
odosielanie hlasových správ do siete O2 Slovensko (spoplatňované ako odchádzajúci hovor na účastnícke 
čísla do ktorejkoľvek mobilnej alebo sprístupnenej pevnej siete v rámci SR), spravovanie osobných 
zoznamov a zvýšenú kapacitu.

Hlasová odkazová služba – 0949 999 999

0 €

0 €

0 €

Hlasová odkazová
služba plus 4)

0 €

0 €

0 €

Hlasová
odkazová služba

3,32 €

0 €

0 €

0 €

Aktivačný poplatok

Mesačný poplatok  pre programy O2  Pre firmu 200,
O2  Pre firmu 300 a O2  Pre firmu 500

Presmerovanie do vlastnej odkazovej schránky v sieti 
O2 Slovensko

Mesačný poplatok pre programy 
O2  Pre firmu 40 a O2  Pre firmu 100

Volanie – výber odkazov z vlastnej odkazovej schránky
v sieti O2 Slovensko

Funkcia Vždy výhodnejšie

O2 Pre firmu 100

O2 Pre firmu 300

Mesačný 
program

Najnižší počet prevolaných 
minút na uplatnenie 

výhodnejšej tarifikácie

Výhodnejšia tarifikácia

200 minút

500 minút

300 minút

/3)

Najvyšší počet prevo-
laných voľných minút 
pre uplatnenie zľavy

67 minút (vrátane)   

200 minút (vrátane) 

133 minút (vrátane)

333 minút (vrátane) 

Výška zľavy
z mesačného poplatku

Zľava z mesačného poplatku

6,59 €

14,49 €

10,54 €

21,73 €

O2 Pre firmu 200

O2 Pre firmu 500

3) Výhodnejšia tarifikácia sa neuplatňuje na mesačný program O2 Pre firmu 500.
Funkcia Vždy výhodnejšie sa neuplatňuje na mesačný program O2 Pre firmu 40.

Automaticky aktivovaná

SMS

0,10 €Odoslanie SMS na účastnícke čísla do všetkých sietí v SR

Volania do zahraničia

0,28 €Zóna 1

0,40 €Zóna 2

SMS/MMS do zahraničia

0,10 €

0,25 €

Odoslanie SMS na účastnícke čísla zahraničných operátorov

Odoslanie MMS na účastnícke čísla zahraničných operátorov

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.



6) Aktivovanie a poskytovanie služby je podmienené (i) užívaním minimálne 3 SIM kariet zo strany 
Účastníka, prostredníctvom ktorých je služba poskytovaná a (ii) uzatvorením Zmluvy o poskytnutí 
elektronickej komunikačnej služby Vo Firme neobmedzene.

Riešenia pre firemných zákazníkov

3,50 €/SIM

3,50 €/SIM

Vo Firme neobmedzene 6)

Aktivačný poplatok

Mesačný poplatok

5) Zmenu mesačného programu alebo dátového balíka je možné uskutočniť iba jedenkrát za zúčtovacie obdobie.

Administratívne poplatky

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Zmena mesačného programu – z vyššieho na nižší 5)

Zmena z Predplatenej služby, z programu O2 Voľnosť na mesačný 
program O2 Pre mňa

Zmena dátového balíka z nižšieho na vyšší 5)

Zmena mesačného programu – z nižšieho na vyšší 5)

Zmena dátového balíka z vyššieho na nižší 5)

• Aktivácia služby SMS
• Aktivácia služby MMS
• Aktivácia služby prístup na internet, prenos dát prostredníctvom GPRS a EDGE
• Aktivácia roamingových SMS

Služby automaticky zahrnuté v mesačnom programe
O2 Telemetria 5

7) Účtovací interval je 10 kB. Platí pre sieť O2 Slovensko na území SR. Viac informácií o cenách pripojenia v 
zahraničí nájdete na www.o2.sk. 

Mesačný program O2 Telemetria 5

3,32 €

0,963 €

0,100 €

0 €

5 MB

3

0,299 €

 Mesačný poplatok

Cena nad rámec voľných dát 7)

Cena nad rámec voľných SMS

Aktivačný poplatok

Voľný objem dát pre APN, o2Internet a o2wap

Voľné SMS

 Odosielanie MMS



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, Internetové 
balíčky, služby mobilnej zábavy O2, darcovské SMS správy, volania na audiotexové čísla, audio hlaso-
vanie, 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 platbou na  
faktúru. Aktivácia služby Mojim trom, Extra balíčkov O2 Fér a služby O2 EU pas nie je pre program 
O2 Pre Firmu možná. 

• 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 prostred-
níctvom 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 volaní v tomto Cenníku sú uvedené za jednu minútu volania, ak nie je výslovne uvedené inak. 
Všetky ceny v tomto Cenníku sú uvedené s DPH, ak nie je výslovne uvedené inak. 

• Funkcia Vždy výhodnejšie. 
 Po uplynutí zúčtovacieho obdobia uskutoční Poskytovateľ  u každého Účastníka podľa rozsahu 
ním využívaných Služieb porovnanie celkového súčtu využitých Služieb v rámci daného mesačného 
programu voči mesačnému programu s vyšším mesačným poplatkom. Ak súhrnný počet 
pretelefonovaných jednotiek Účastníka na účastnícke čísla mobilných a sprístupnených pevných sietí  
v SR dosiahne v rámci jedného zúčtovacieho obdobia objem voľných minút zahrnutých v mesačnom 
programe s najbližším vyšším mesačným poplatkom, bude Účastníkovi účtovaná cena za Služby, 
platná pre mesačný program s takýmto najbližším vyšším mesačným poplatkom. V prípade Účastníka, 
ktorý uzavrel Zmluvu k niektorému z mesačných programov po prechode z Predplatenej služby  
s profilom O2 Prvý (kampaň O2 Jednotka), sa pre tento výpočet pretelefonovaných jednotiek podľa 
predchádzajúcich ustanovení nezapočítavajú volania na účastnícke čísla Poskytovateľa. Ak počet 
pretelefonovaných jednotiek Účastníka v rámci daného zúčtovacieho obdobia nedosiahne hranicu 
dvoch tretín z objemu voľných minút vzťahujúcich sa na daný mesačný program, bude mu za dané 
zúčtovacie obdobie poskytnutá zľava z mesačného poplatku vo výške jednej tretiny mesačného 
poplatku.


