
V Praze dne 2. 3. 2022

Oznámení o změně Všeobecných podmínek pro poskytování  
veřejně dostupných služeb elektronických komunikací  

SIMPLE a Ceníku SIMPLE platné od 2. 3. 2022
S platností od 2. 3. 2022 upravuje společnost Tesco Mobile ČR s.r.o. (dále jen jako „Tesco Mobile“)  Všeobecné 
podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací SIMPLE (dále jen jako 
 „Všeobecné podmínky“) a Ceníku SIMPLE (dále jen jako „Ceník“). Níže připojujeme přehled dotčených ustanovení 
s vyznačením konkrétních změn. Finální konsolidované a závazné znění nové verze Všeobecných podmínek 
a Ceníku je zveřejněno na následujících odkazech:

https://simple.cz/wp-content/uploads/2022/02/VOP_SIMPLE_2.3.22.pdf
https://simple.cz/wp-content/uploads/2022/02/cenik_SIMPLE_2.3.22.pdf

Konkrétní parametry vašich služeb, zejm. cena služeb, volné jednotky ani rychlost připojení se nemění.
Cílem úprav je rozšířit nabídku služeb dostupných prostřednictvím SIM karty SIMPLE o možnost provádět 
(prostřednictvím této SIM karty) tzv. Platební transakce a čerpat tzv. služby obsahu, tzn.:
• zadávat prostřednictvím SIM karty SIMPLE příkazy k provedení převodů peněžních prostředků za účelem 

úhrady ceny zboží a/nebo služeb nabízených osobami, které za tímto účelem uzavřely se společností Tesco 
Mobile smlouvu (Platební transakce, např. se jedná o úhradu jízdenek prostřednictvím SMS zpráv, zasílání 
dárcových SMS zpráv atp.), resp.

• zakoupit prostřednictvím SIM karty SIMPLE uvítací melodie, zasílání SMS/MMS zpravodajství či stažení mul-
timediálního obsahu do elektronického komunikačního zařízení (Služby obsahu, např. zakoupení e knihy).

a dále upravit podmínky (zejména poplatek s tím spojený) pro poskytování provozních a lokalizačních údajů 
účastníka SIMPLE (tomuto účastníkovi).
V rámci tohoto oznámení bychom vám chtěli představit uvedené změny Všeobecných podmínek a Ceníku, 
a tím je zavést i do vámi uzavřených smluv o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 
SIMPLE, které jste se společností Tesco Mobile uzavřeli před 2. 3. 2022. 
Jedná se o následující změny Všeobecných podmínek a Ceníku:
• Do Všeobecných podmínek je doplněn nový článek s číselným označením 12 (Platební transakce), který stanoví 

pravidla pro zadávání příkazů k provedení převodů peněžních prostředků prostřednictvím SIM karty SIMPLE, 
a to za účelem úhrady ceny zboží a/nebo služeb nabízených osobami, které za tímto účelem uzavřely se 
společností Tesco Mobile smlouvu. 

• U dosavadních článků 12 (Doručování zpráv) a 13 (Společná, přechodná a závěrečná ustanovení) Všeobec-
ných podmínek dochází v souvislosti s doplněním nové článku (12) ke změně jejich číselného označení. Nově 
jsou tyto články Všeobecných podmínek číselně označeny jako článek 13 (Doručování zpráv) a 14 (Společná, 
přechodná a závěrečná ustanovení).

• Ustanovení článku 1 (Předmět Všeobecných podmínek) odstavec 1.1, článku 4 (Práva a povinnosti účastníka) 
odstavec 4.2 písm. f) a článku 11 (Právo a soudní příslušnost) odstavce 11.2 byla rozšířena tak, aby zahrnovala 
i Platební služby nově upravené v článku 12 (Platební služby) Všeobecných podmínek.   

• Do část D., Ostatní služby, Ceníku byly doplněny podmínky pro poskytování provozních a lokalizačních údajů 
účastníka (tímto účastníkem).

• Do Ceníku byly doplněny části E. Platební transakce a F. Služby obsahu, které specifikují, za jakých podmí-
nek, resp. jakým způsobem, je možné zadat prostřednictvím SIM karty SIMPLE příkaz pro provedení Platební 
transakce, resp. jaké služby obsahu společnost Tesco Mobile účastníkům SIMPLE nabízí a jejich ceny.    

Nebude-li s těmito změnami smluvních podmínek SIMPLE souhlasit, máte do právo do 2. 3. 2022 ukončit vaši 
smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací SIMPLE bez jakékoliv sankce.

https://simple.cz/wp-content/uploads/2022/02/VOP_SIMPLE_2.3.22.pdf
https://simple.cz/wp-content/uploads/2022/02/cenik_SIMPLE_2.3.22.pdf


Změna Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných 
služeb elektronických komunikací SIMPLE od 2. 3. 2022 –  

přehled upravených ustanovení 
(doplnění stávajícího textu je zobrazeno červeně)

Článek 1 
Předmět všeobecných podmínek 
1.1 Co obsahují: Tyto všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických ko-

munikací  SIMPLE (dále jen „Všeobecné podmínky“ nebo „VP“) upravují podmínky pro poskytování veřejně 
dostupné předplacené mobilní hlasové služby elektronických komunikací podle příslušných mezinárodně 
uznávaných standardů na území České republiky a s ní souvisejících doplňkových služeb, včetně služeb 
s přidanou hodnotou, pod obchodní značkou SIMPLE (dále též „Služba“ nebo „Služby“) a také provádění 
platebních transakcí způsobem podle článku 12 těchto Všeobecných podmínek (dále jen jako „Platební 
transakce“) společností Tesco Mobile ČR s.r.o. se sídlem Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10 – Vršovi-
ce, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204139, IČO:  
291 47 506, DIČ: CZ 291 47 506 (dále též jen „Tesco Mobile“), a to na základě smlouvy o poskytování ve-
řejně dostupné služby elektronických komunikací SIMPLE (dále jen „účastnická smlouva“, resp. „Smlouva“). 

Článek 4
Práva a povinnosti účastníka 
(…)
4.2 Účastník se zavazuje zejména: 
(…)

 f)  (placení cen za Služby) řádně a včas platit za poskytnuté Služby v souladu s VP, zejména s jejich čl. 5, 
a to včetně cen za užití sítí smluvních operátorů, a za Platební transakce, 

Článek 11
Právo a soudní příslušnost
(…)

11.2 Pravomoc ČTÚ, soudů a mimosoudní řešení sporů: Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských 
sporů mezi společností Tesco Mobile a účastníkem, popř. uživatelem, vyplývajících ze závazkových vztahů 
upravených těmito VP nebo na jejich základě je v oblasti elektronických komunikací Český telekomunikační 
úřad (www.ctu.cz) v rozsahu své působnosti podle ZoEK a v ostatních oblastech Česká obchodní inspekce 
(www.coi.cz). Soudy mají pravomoc rozhodovat v případech a za podmínek stanovených zákonem. Sou-
dem pravomocným pro soudní řízení vedené proti zahraniční osobě je vždy soud České republiky místně 
příslušný podle sídla společnosti Tesco Mobile. Ohledně pravomoci a příslušnosti ČTÚ ve správním řízení 
platí předchozí věta obdobně. Dozorovým orgánem pro platební služby dle článku 12 těchto Všeobecných 
podmínek a zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, je Česká národní 
banka, se sídlem Senovážná 3, 115 03 Praha 1 (www.cnb.cz), ohledně sporů týkajících se platebních 
služeb lze také podat návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem podle zákona č. 229/2002 Sb., 
o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 12 
Platební transakce
12.1 Účastník je oprávněn zadávat příkazy k Platebním transakcím: Vedle užívání služeb elektronických komu-

nikací SIMPLE je Účastník oprávněn zadávat prostřednictvím Sítě a technicky způsobilého koncového 
zařízení (elektronické komunikační zařízení) příkazy k provedení převodů peněžních prostředků na pla-
tební účty osob, které se společností Tesco Mobile uzavřely smlouvu o vedení takových účtů (dále jen 
jako „Partneři“) postupem dle odst. 12.2 tohoto článku 12 VP. Pro účely těchto Všeobecných podmínek se 
služby Platebních transakcí považují za součást Služeb, ledaže z kontextu použití pojmu Služba vyplývá 
něco jiného.

12.2 Způsoby zadání příkazu: Příkaz k provedení platební transakce může být zadán následujícími způsoby:
 a)  voláním určitou dobu na telefonní číslo se zvláštním předčíslím (tzv. audiotext),
 b)  zaslání SMS či MMS s určeným řetězcem znaků na zvláštní číslo (tzv. Premium SMS nebo Premium 

MMS),

http://www.ctu.cz
http://www.coi.cz
http://www.cnb.cz


 c)  potvrzením příkazu na určeném odkazu na webové či wapové stránce určené Partnerem, 
 (všechny tyto kroky dále souhrnně jen jako „Zadání příkazu“).
 Částka platební transakce (tj. částka, která má být na základě příkazu k provedení Platební transakce 

převedena) se vypočítá podle délky volání na audiotextovou linku, délky datového spojení, případně podle 
počtu zaslaných Premium SMS či Premium MMS, nebo je určena odkazem na webové či wapové stránce. 
Další informace a závazné parametry Platebních transakcí jsou uvedeny v Ceníku.

12.3 Platebními transakcemi dle odstavce 12.2 tohoto článku 12 může Účastník hradit cenu zboží a/nebo služeb 
a/nebo cenu za přístup na konkrétní akci či události a/nebo poskytovat peněžité charitativní dary, a to 
vždy ve prospěch Partnerů nebo osob, které poskytují své služby v souladu s podmínkami stanovenými 
společností Tesco Mobile a Partnery (Partneři a tyto osoby jsou dále označovány jen jako „Obchodníci“). 
Účastník může Platební transakcí rovněž zaplatit či navýšit zálohu nebo předplacenou hodnotu (kredit) 
u Obchodníka, který lze následně použít k nákupu zboží a/nebo služeb. Toto zboží, resp. tyto služby, 
mohou být Účastníkovi poskytnuty či dodány: 

 a)  poštou, kurýrem či převzaty osobně v provozovně Obchodníka, vydány elektronickým zařízením či 
jinak, případně dodány prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení Účastníka, ale užívány 
jiným způsobem (např. SMS jízdenky, e vstupenky),

 b)  do elektronického komunikačního zařízení a které budou užívány prostřednictvím elektronického ko-
munikačního zařízení (např. vyzváněcí melodie).

12.4 Postup při provádění platebních transakcí: Zadáním příkazu souhlasí Účastník s provedením Platební 
transakce. To platí i pokud Účastník umožnil zadat příkaz k provedení Platební transakce (prostřednictvím 
SIM karty SIMPLE) jiné osobě. Příkaz k provedení Platební transakce je společností Tesco Mobile přijat 
okamžikem ukončení Zadání příkazu, pokud není bez zbytečného odkladu odmítnut. Poté, co byl příkaz 
k provedení Platební transakce společností Tesco Mobile přijat, již Účastník nemůže svůj platební příkaz, 
resp. souhlas s provedením Platební transakce, odvolat. Částka platební transakce je hrazena s odlože-
nou splatností ve smyslu odstavce 5.2 a 5.3 článku 5 těchto Všeobecných podmínek. Přijetím platebního 
příkazu společností Tesco Mobile (nebyl-li bez zbytečného odkladu odmítnut) se tedy (o částku platební 
transakce, popř. o poplatky s ní spojené) sníží zůstatek tzv. Peněženky na drobné (viz odstavec 5.3 článku 
5 těchto Všeobecných podmínek).

12.5 Práva a povinnosti Účastníků a společnosti Tesco Mobile při provádění Platebních transakcí se řídí Smlou-
vou a občanským zákoníkem.

12.6 Převod prostředků: Společnost Tesco Mobile zajistí, aby peněžní prostředky byly připsány na platební 
účty příslušného Partnera nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od zadání příkazu k provedení Platební 
transakce; úprava lhůt pro provádění platebních transakcí v zákoně č. 370/2017 Sb., o platebním styku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o platebním styku“), se nepoužije. Společnost Tesco Mobile 
odpovídá za nesprávně provedenou transakci příslušnému Partnerovi.

12.7 Stanovení limitů: Společnost Tesco Mobile je oprávněna stanovit ve vztahu k Platebním transakcím fi-
nanční limity, a to jak pro den, tak pro zúčtovací období, resp. i na jednu Platební transakci nebo výdajový 
limit. V případě překročení finančního limitu je společnost Tesco Mobile oprávněna provedení Platební 
transakce odmítnout.   

12.8 Informace o provedených Platebních transakcích: Informace o jím provedených Platebních transakcích 
(resp. Platebních transakcích, k nimž dal souhlas) jsou Účastníkovi k dispozici prostřednictvím zákaznic-
kého centra SIMPLE (info@simple.cz a/nebo zakaznici@simple.cz). Pro řádné podání žádosti je nezbytné 
doložit, že je žadatel Účastníkem ve vztahu k SIM kartě SIMPLE, jíž se žádost týká.   

12.9 Ochrana Účastníka proti zneužití a povinnost hlásit ztrátu komunikačního zařízení: Účastník je povinen 
přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu elektronického komunikačního zařízení. V případě odci-
zení či ztráty elektronického komunikačního zařízení má Účastník povinnost tuto skutečnost bezodkladně 
nahlásit společnosti Tesco Mobile. Oznámení lze učinit kdykoliv, a to ohlášením na zákaznické centrum 
SIMPLE (info@simple.cz a/nebo zakaznici@simple.cz), přičemž na jeho základě bude zablokováno usku-
tečňování Platebních transakcí i poskytování Služeb. Porušení této povinnosti Účastníkem je považováno 
za hrubé porušení Smlouvy ze strany Účastníka. 

12.10 Reklamace ve vztahu k Platebním transakcím: Účastník je povinen podat případnou reklamaci provedení 
Platební transakce (tj. že ve smyslu odst. 12.2 tohoto článku 12 hovor nebyl uskutečněn, SMS/MMS nebyla 
odeslána, vyúčtovaná délka či počet hovorů/jednotek neodpovídá provozním údajům ústředny, příkaz byl 
zadán ze ztraceného nebo odcizeného elektronického komunikačního zařízení, jehož ztráta/odcizení byla 
společnosti Tesco Mobile nahlášena v souladu se Smlouvou, Účastník nedal souhlas s Platební transakcí 
atp.) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) měsíců ode dne podání příkazu k Platební 
transakci, a to postupem uvedeným v článku 7 těchto Všeobecných podmínek. Ustanovení odstavce 14.2 
článku 14 těchto Všeobecných podmínek se na Platební transakce uplatní obdobně. Po uplynutí lhůty 
pro uplatnění reklamace uvedené v tomto odstavci se má za to, že Platební transakce byla uskutečněna 

mailto:info%40simple.cz?subject=
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s parametry odpovídajícími s tím souvisejícím snížením zůstatku Peněženky na drobné. Společnost Tesco 
Mobile nenese důkazní břemeno týkající se podmínek Platební transakce ve smyslu § 187 odst. 1 zákona 
o platebním styku.  

12.11 Odpovědnost Účastníka za úhradu Platebních transakcí: Účastník nese ztrátu z Platebních transakcí 
realizovaných prostřednictvím ztraceného či odcizeného elektronického komunikačního zařízení v rámci 
Služeb do částky odpovídající 50 eurům. Pokud však Účastník ztrátu způsobil svým podvodným jednáním, 
nebo tím, že úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil některou ze svých povinností, nese takovou ztrátu 
v plném rozsahu. Účastník nenese ztrátu z Platebních transakcí realizovaných prostřednictvím ztraceného 
nebo odcizeného elektronického komunikačního zařízení, pokud ztráta vznikla poté, co Účastník oznámil 
ztrátu, odcizení nebo zneužití elektronického komunikačního zařízení podle odstavce 12.9 tohoto článku 
12.

12.12 Účastník je povinen zaplatit společnosti Tesco Mobile poplatky za provedení Platebních transakcí ve 
výši stanovené v Ceníku ke dni zadání příkazu k provedení Platební transakce. Účastník, který dal příkaz 
k provedení Platební transakce, souhlasí s úhradou částky Platební transakce (včetně poplatků za pro-
vedení Platební transakce) v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami (tj. jejich úhradou s odloženou 
splatností). Podání reklamace dle odstavce 12.8 tohoto článku 12 VP nemá odkladný účinek.   

12.13 Odpovědnost za objednané zboží a/nebo služby: Společnost Tesco Mobile nenese odpovědnost za vady 
zboží a/nebo služeb jejich cena byla uhrazena prostřednictvím Platební transakce. Účastník je oprávněn 
nároky z takových vad, resp. z neposkytnutí služeb řádně a včas či z nedodání zboží uplatňovat pouze 
přímo u dotčeného Obchodníka.



Změna Ceníku SIMPLE od 2. 3. 2022 – přehled upravených ustanovení  
(doplnění stávajícího textu je zobrazeno červeně)

D. Ostatní služby
(…)

Poskytování lokalizačních a provozních údajů 

Poskytnutí lokalizačních a provozních údajů účastníkovi je zpoplatněno částkou 1 600 Kč.  Tyto údaje jsou 
poskytovány pouze subjektu údajů, tj. fyzické osobě v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, v platném znění.

E. Platební transakce
Předplacené SIM karty SIMPLE mají od 2. 3. 2022 automaticky aktivovanou možnost zadávání příkazů 
Platebních transakcí. Prostřednictvím vaší SIM karty SIMPLE tak lze platit za zboží a služby poskytované 
Partnery Tesco Mobile, přičemž cena tohoto zboží a služeb, resp. s tím související poplatky, jsou hrazeny 
s odloženou splatností ceny dle odstavce 5.2 a 5.3 článku 5 Všeobecných podmínek (o částku Platební 
transakce se tedy snižuje zůstatek tzv. Peněženky na drobné, přičemž tato částka je následně, za podmí-
nek uvedených v odstavci 5.2 VP, uhrazena prostřednictvím platební karty). Seznam Partnerů společnosti 
Tesco Mobile a jejich kontakty naleznete na stránkách www.o2.cz/3partner a www.darcovskasms.cz. 
Daňový doklad za takto provedenou platbu (úhradu ceny zboží či služeb) vystaví na požádání konkrétní 
Partner Tesco Mobile.. 

Službu zadávání platebních příkazů (resp. uskutečňování Platebních transakcí) prostřednictvím SIM karty 
SIMPLE je možné deaktivovat, případně znovu aktivovat, prostřednictvím zákaznického centra SIMPLE, 
dostupného prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese info@simple.cz a/nebo zakaznici@simple.cz  
a/nebo v mobilní aplikaci SIMPLE. 

Platební příkazy lze zadávat způsobem uvedeným v článku 12 Všeobecných podmínek – zejména formou 
audiotexového volání nebo zasláním SMS (popř. MMS) na speciální číslo (Premium SMS, Dárcovská SMS). 

Audiotextová volání

Číslo, na které je realizováno audiotextové volání, má tvar 90X AB CD ZZ, kde X vyjadřuje charakter služby, 
AB cenu služby za minutu volání nebo za jedno spojení volání včetně DPH a CD ZZ identifikuje Partnera. 
Celková převáděná částka je pro předčíslí 900, 906 a 909 určena podle délky volání, sazby za minutu 
a minimální zpoplatněné délky volání. 

Premium SMS

Premium SMS jsou realizovány prostřednictvím zaslání objednacích Premium SMS MO na sedmimístná 
(90z AB XY) nebo pětimístná (90z AB) čísla. Zde Z určuje druh služby, AB Partnera a XY částku prováděné 
Platební transakce v Kč. V případě objednací Premium SMS MO odeslané na pětimístné číslo dává účast-
ník souhlas s odesláním částky nebo více částek Partnerovi, pokud Partner doručí účastníkovi potvrzující 
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Premium SMS MT z osmimístného čísla ve tvaru 90z AB XYZ, kde XYZ určuje převáděnou částku v Kč. 
Na základě jedné objednací Premium SMS MO může být účastníkovi doručeno více potvrzujících Premium 
SMS MT v závislosti na nabídce Partnera, přičemž na základě každé potvrzující Premium SMS je převe-
dena částka na účet Partnera. Zasílání potvrzujících Premium SMS MT lze zrušit zasláním  Premium SMS 
MO na číslo, na které účastník zaslal objednací Premium SMS MO, ve tvaru STOP a vypsáním NÁZVU 
RUŠENÉ SLUŽBY. Zrušení veškerého zasílání těchto potvrzujících Premium SMS MT a odesílání částky 
služeb poskytovaných účastníkovi na daném čísle provede účastník odesláním Premium SMS MO ve tvaru 
STOP ALL. Odeslání objednací Premium SMS MO na pětimístné číslo a odeslání rušící Premium SMS je 
zpoplatněno jako běžná SMS dle účastníkova tarifu či balíčku. 

Dárcovské SMS (DMS)

Příkaz prostřednictvím DMS je zadán odesláním SMS ve tvaru DMS HESLO na 87777, pokud účastník 
obdrží potvrzující SMS z čísla 87777. Částka převedená Partnerovi činí 30, 60 nebo 90 Kč za jednu DMS. 
Seznam HESEL pro jednotlivé humanitární projekty naleznete na stránkách www.darcovskasms.cz.

F. Služby obsahu
Služby obsahu jsou doplňkové služby umožňující aktivaci Uvítacích melodií, SMS/MMS zpravodajství 
a stažení multimediálního obsahu do telefonu či počítače, a to přes stránky www.o2active.cz, aplikaci O2 
Active (pro Android a iOS) nebo přes SMS zprávu (odesláním klíčového slova na číslo 999 888). Konečná 
cena za obsah je vždy uvedena v detailu položky na stránkách www.o2active.cz. Tyto služby se vždy 
hradí s odloženou splatností jejich ceny (tedy v souladu s odstavcem 5.2 a 5.3 Všeobecných podmínek 
snížením zůstatku tzv. Peněženky na drobné a následně, po naplnění podmínek uvedených v odstavci 
5.3 Všeobecných podmínek, uhrazením jejich ceny prostřednictvím platební karty). Uvítací melodie jsou 
melodie, které uslyší volající předtím, než účastník SIMPLE přijme telefonní hovor.

Stažení obsahu 

Veškeré služby si můžete aktivovat přímo z mobilního telefonu na stránkách www.o2active.cz, případně 
také přes aplikaci O2 Active dostupnou pro Android i iOS.

UVÍTACÍ MELODIE
Měsíční poplatek za službu 29 Kč
Neomezené předplatné – měsíční předplatné 39 Kč
Balíček – měsíční předplatné 25 Kč

AKTIVACE UVÍTACÍ MELODIE NA 365 DNŮ
Zvuk 10 Kč
Veselá hláška 25 Kč
Filmová hláška 25 Kč
Melodie 25 Kč
Změna nastavení Uvítací melodie, Melodie v sekci „DEMO O2 Zdarma“ 0 Kč
Volání na *66 0 Kč
Aktivace, deaktivace služby, objednání nové Uvítací melodie přes SMS 0 Kč
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ČTENÍ
Časopis/noviny 0 – 95 Kč*, **
E-kniha 0 – 95 Kč*, **
Audiokniha 0 – 95 Kč*, **

HUDBA
MP3 0 – 39 Kč*
MP3 balíček – měsíční předplatné 80 Kč

ZVONĚNÍ
Polyfonní zvonění 0 – 20 Kč*
Reálné zvonění 0 – 39 Kč*
Zvuky 0 – 20 Kč*

OBRÁZKY
Tapety 0 – 35 Kč*
Flashové tapety 0 – 40 Kč*
Témata 0 – 50 Kč*
MMS obrázky 15 Kč
O2 Active Zábava Club – týdenní předplatné 50 Kč

HRY
Hra 0 – 95 Kč*, **
O2 Active Mobilní hry Club – týdenní předplatné 70 Kč

VIDEO
Video 25 Kč
O2 Active Video Club – týdenní předplatné 35 Kč

O2 ACTIVE KLUB
O2 Active Klub – týdenní předplatné 39 Kč

* Přesná cena položky je uvedena vždy před nákupem v detailu položky na stránkách www.o2active.cz, 
http://m.o2active.cz nebo v aplikaci O2 Active.

** Služby s pořizovací cenou vyšší než 95 Kč (včetně DPH) není možné objednat.

O2 Active

Služby (SMS/MMS zpravodajství) Služby SMS/MMS zpravodajství se vždy objednávají zasláním klíčové-
ho slova na číslo 999 888. Veškeré služby si můžete aktivovat také přímo z mobilního telefonu na adrese 
www.o2active.cz/zpravydomobilu, kde naleznete veškeré parametry služeb, včetně ukázkového obsahu.

O2 ACTIVE – SMS SLUŽBY

Svátky SMS (A SVATEK, SVATEK) 1,50 Kč

Horoskop SMS (A HOR XXX), Horoskop lásky (A LASKA XXX) 1,30 Kč
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iDNES Všeobecné zpravodajství (A IDNES V X), ČTK Domácí zpravodajství 
(A CTK D X), iDNES Ekonomické zpravodajství (A IDNES E X), iDNES Sportovní 
zpravodajství (A IDNES S X), ČTK Ekonomické zpravodajství (A CTKEX), ČTK 
Sportovní Zpravodajství (ACTKSX), ČTK Fotbalové zpravodajství (A CTK F X), 
ČTK Hokejové zpravodajství (A CTK H X), ČTK Mezinárod- ní zpravodajství 
(A CTKMX),ČTK Aktuality (ACTKA), Vtipy kameňáky(A KAM), Vtipy (AVTI), 
Zpravodajství Blesk (A BLESK), Zpravodajství Slavia Praha (A SLAVIA), 
Výsledkový servis ELH pro sázkaře (SAZ), Výsledky Sportky (SPORTKA), 
Výsledky hry Euromiliony (EURO), Výsledky hry Šťastných 10 (STASTNYCH), 
Sportovní kombi a MMS – Týmové z ELH (A TYM), Všeobecné kombi  
a MMS – SMS/MMS Hospodářské noviny (A IHNED), SMS deník Sport 
(A DENIKSPORT- SMS), Zprávy tn.cz (A TN), SMS pranostiky (A PRN)

1,30 Kč

ČTK počasí dle regionu (A POCX ), Počasí města (A PCSX), Brouzdání 
v Teletextu ČT (CT1 X), Cizojazyčné slovníky (SLOXXCA prekladane_slovo), 
Radarové zprávy (RAD X), Aktuální dopravní situace: Souhrnná (A DOPSX)

2 Kč

Aktuální dopravní situace:  
Podrobná SMS (A DOP X), Souhrnná SMS (A DOPS X)

3 Kč

Erotický horoskop (A HORO) 3 Kč

Jízdní řád autobusové dopravy SMS (BUS U VXY), Jízdní řád ČD (VLAU VXY), 
Zpoždění vlaků SMS (ZPO X), Jízdní řád MHD SMS (MHD U V X Y), 
Partnerský horoskop SMS (A HORP), Horoskop lásky SMS(AHORL), 
Letové řády (ODLET,PRILET),Kurzovní lístek(AKURZ), Měnový lístek (A MENA), 
SMS Francouzština (A FRA), SMS Italština (A ITA)

3,50 Kč

SMS Angličtina (A ANG) 3,20 Kč

Sportovní balíček iDNES (BK SPORTSMS),  
Zpravodajský balíček iDNES (BK ZPRAVYSMS)

29 Kč

Ceny benzinu a nafty (PHM), Čínský horoskop (A HORC),  
Vtipy Petra Urbana (A URBAN)

7 Kč

Pivrncův kalendář (A KAL) 5 Kč


