ÚPLNÁ PRAVIDLA PROGRAMU „ODMĚNA ZA DOBITÍ“
1. Pořadatel
Společnost O2 Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322 (dále jen „pořadatel“),
pořádá věrnostní program pro zákazníky O2 s předplacenou O2 kartou nebo O2 Mobilní internet kartou
„ODMĚNA ZA DOBITÍ“ (dále jen „program“), a to v období od 15. listopadu 2010 od 00.00 hod. až do
odvolání pořadatelem.
2. Jak se programu zúčastnit?
Podmínkou účasti v programu je dobití kreditu na O2 předplacené mobilní SIM kartě nebo na O2
Mobilní internet kartě zákazníkem v minimální výši 200 Kč kdykoli v průběhu konání programu. Po
úspěšném dobití obdrží zákazník do 24 hodin (obvykle ale do 30 minut) přímo na dobíjené mobilní číslo SMS
s unikátním kódem pro uplatnění odměny. Po zadání tohoto kódu na www.odmenazadobiti.cz
v kombinaci s příslušným telefonním číslem předplacené O2 karty nebo O2 Mobilní internet karty se
zákazník dozví, z jakých odměn si může vybrat, resp. jakou odměnu získal. Účastníkem programu není
zákazník, který požádal o vyřazení z programu prostřednictvím SMS (bod 8). Za splnění podmínek tohoto
programu se nepovažuje navýšení kreditu získaného jako odměna v tomto programu nebo jakýmkoli
reklamačním procesem, případně speciálním bonusem poskytnutým pořadatelem nebo jinými třetími
stranami.
V rámci propagace programu může zákazník, popř. jiná osoba, získat kód i bez dobití kreditu na O2 kartě
nebo na O2 Mobilní internet kartě – tzv. promo kód, který slouží jako standardní kód programu pro výběr
odměny. Tento promo kód zákazník zadá na webu www.odmenazadobiti.cz spolu s telefonním číslem O2
předplacené karty nebo O2 Mobilní internet karty, na které (popř. jejího držitele) se uplatní příslušná
odměna. Na uplatnění promo kódu a na ostatní odměny v programu se vztahují Úplná pravidla programu
„ODMĚNA ZA DOBITÍ“.
Programu se nemohou zúčastnit a jsou z něj vyloučeni zaměstnanci pořadatele, obchodní partneři a
dodavatelé pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na
organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby, které jsou výše uvedeným osobám v poměru osoby
blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3. Odměny v programu
Každý zákazník bude při každé účasti v programu odměněn jednou z odměn dle vlastního výběru.
Zákazník se může o odměně dozvědět pouze tím, že navštíví internetové stránky www.odmenazadobiti.cz a
zadá platný kód, který obdržel ve formě SMS zprávy po dobití. Neexistuje žádný jiný způsob, jak si odměnu
vyzvednout. Kód zákazník obdrží buď přímo na mobilní číslo dobíjené O2 předplacené karty, nebo O2
Mobilní internet karty, případně aktivoval-li zákazník přesměrování kódu na někoho jiného (článek 6), pak je
SMS zaslána pouze na zvolené číslo. Po zjištění odměny zákazník vyplní v následujícím kroku své osobní
údaje pro doručení odměny a potvrdí je kliknutím na tlačítko „Pokračovat“. Podmínka registrace platí pouze
pro účast ve hře o hlavní odměnu.
Zákazník se může registrovat pouze v případě, že v minulosti alespoň jednou dobil kredit na své
předplacené O2 kartě nebo O2 Mobilní internet kartě. Pokud navíc vyplní podrobné údaje, získá jako bonus
kredit ve výši 50 Kč. Tento bonus může být připsán jednomu O2 mobilnímu číslu pouze jedenkrát, a to
i v případě, že danou kartu bude používat nový zákazník. Jedny registrační údaje mohou být vyplněny u více

O2 mobilních čísel, maximálně však u 10. Každé číslo má pak nárok na bonusový kredit. Nárok na bonusový
kredit má pouze zákazník s bydlištěm na území České republiky a ještě údaje O2 neposkytl v rámci jiné
akce. Registrační údaje musí být správné a úplné. Kredit je připsán v průběhu následujícího měsíce po
registraci.
Po uplynutí období delšího než 6 měsíců od registrace je zákazník požádán o rekapitulaci registračních
údajů v průběhu hry, a to z důvodu ověření platnosti údajů.
Zákazník s O2 Mobilní internet kartou je oprávněn si vybrat, zda si odměnu ponechá nebo zda ji převede na
jiné telefonní číslo O2 předplacené karty. V případě, že zákazník zadá jiné telefonní číslo než telefonní číslo
O2 předplacené karty, neodpovídá pořadatel za to, že odměna na uvedeném čísle nebude aktivována.
Unikátní kód pro odměnu platí po dobu 10 dnů od daného dobití kreditu, není-li stanovena jiná doba platnosti
v příchozí SMS s daným kódem. Pokud zákazník v této lhůtě neuplatní svůj kód na internetových stránkách,
odměna propadá. S tím vyprší i platnost kódu a jakékoli nároky na odměnu propadají bez náhrady. Kód lze
uplatnit pouze jednou současně s příslušným telefonním číslem, na kterém bylo provedeno dobití a pro které
byl kód vygenerován.
Odměny
Při každém dobití zákazník dostává alespoň jednu z odměn:

Název odměny

Podmínky

500 MB na první měsíc se slevou 50%

Výhoda se vztahuje na měsíční opakující se Balíček
500 MB mobilního internetu za cenu 99 Kč. Cena se
vztahuje na první základní objem 500 MB dat v
balíčku (dále jen „Zvýhodněný Balíček“).
Zvýhodněný Balíček je platný po dobu 30 dní od
aktivace nebo do vyčerpání stanoveného objemu
dat 500 MB. Po uplynutí 30 dní se Zvýhodněný
Balíček obnoví za shodných podmínek. Při
vyčerpání objemu 500 MB dříve, jak za 30 dní a
zapnuté službě Automatická obnova dat, bude
účastníkovi přidělen nový objem 500 MB za 99 Kč
do konce období platnosti původního Zvýhodněného
Balíčku. Zvýhodněný Balíček je kompatibilní se
všemi tarify předplacené služby, vyjma tarifu DEN
ZÁKLAD. Zvýhodněný Balíček nelze aktivovat k
balíčku FREE CZ a tarifní výhodě u karty NA!SÍTI.
Zvýhodněný Balíček není kompatibilní s jiným
datovým balíčkem. V okamžiku aktivace
Zvýhodněného Balíčku se původně aktivovaný
datový balíček bez náhrady zruší. Zvýhodněný
Balíček lze deaktivovat v aplikaci Moje O2. Balíček
se při tomto způsobu deaktivuje ke konci své
platnosti. Deaktivací Zvýhodněného Balíčku ztrácí
zákazník nárok na opětovnou aktivaci
Zvýhodněného Balíčku. Nevyčerpané jednotky se
nepřevádí. V případě podezření na zneužití si O2
vyhrazuje právo Zvýhodněný Balíček účastníkovi
neposkytnout. O2 si vyhrazuje právo nabídku

Zvýhodněného balíčku předčasně ukončit.

Jednorázový balíček neomezeného volání do O2 na
1 den

Jednorázový balíček neomezeného volání platí do
mobilní sítě O2 a na pevné linky na území České
republiky. O aktivaci odměny je výherce informován
pomocí SMS. Odměnu čerpá ihned po obdržení
zprávy a platí následujících 24 hodin.

Jednorázový balíček 10 minut do všech sítí na 7 dní

Jednorázový balíček 10 minut platí do všech sítí vč.
pevných linek na území České republiky.
O aktivaci odměny je výherce informován pomocí
SMS. Odměnu čerpá ihned po obdržení zprávy a
platí následujících 7 dní nebo do vyčerpání jednotek
podle toho, k čemu dojde dříve.

Jednorázový balíček 20 minut do O2 na 7 dní

Jednorázový balíček 20 minut platí do mobilní sítě
O2 a na pevné linky na území České republiky.
O aktivaci odměny je výherce informován pomocí
SMS. Odměnu čerpá ihned po obdržení zprávy a
platí následujících 7 dní nebo do vyčerpání jednotek
podle toho, k čemu dojde dříve.

Jednorázový balíček neomezených SMS do O2 na
1 den

Neomezené SMS platí do mobilní sítě O2 a na
pevné linky na území České republiky. O aktivaci
odměny je výherce informován pomocí SMS.
Odměnu čerpá ihned po obdržení zprávy a platí
následujících 24 hodin.

Jednorázový balíček 10 SMS do všech sítí na 7 dní

Jednorázový balíček 10 SMS platí do všech sítí na
území České republiky.
O aktivaci odměny je výherce informován pomocí
SMS. Odměnu čerpá ihned po obdržení zprávy a
platí následujících 7 dní nebo do vyčerpání jednotek
podle toho, k čemu dojde dříve.

Jednorázový balíček 20 SMS do všech sítí na 7 dní

Jednorázový balíček 20 SMS platí do všech sítí na
území České republiky.
O aktivaci odměny je výherce informován pomocí
SMS. Odměnu čerpá ihned po obdržení zprávy a
platí následujících 7 dní nebo do vyčerpání jednotek
podle toho, k čemu dojde dříve.

Jednorázový balíček 20 SMS do O2 na 7 dní

Jednorázový balíček 20 SMS platí do mobilní sítě
O2 na území České republiky.
O aktivaci odměny je výherce informován pomocí
SMS. Odměnu čerpá ihned po obdržení zprávy a
platí následujících 7 dní nebo do vyčerpání jednotek
podle toho, k čemu dojde dříve.

Jednorázový balíček 20 min za 40 Kč na 7 dní

Balíček 20 minut za 40 Kč platí do všech sítí a na
pevné linky na území České republiky.
O aktivaci odměny je výherce informován pomocí

SMS. Odměnu čerpá ihned po obdržení zprávy a
platí následujících 7 dní nebo do vyčerpání jednotek
podle toho, k čemu dojde dříve. Po aktivaci balíčku
je odečten kredit 40 Kč. Pokud nemá výherce
dostatečný kredit pro aktivaci, bude mu odměna
nahrána automaticky při příštím dobití.
Balíček se účtuje po minutě pro všechny tarify
včetně tarifu NADLOUHO.

Jednorázový balíček 30 min za 60 Kč na 7 dní

Balíček 30 minut za 60 Kč platí do všech sítí a na
pevné linky na území České republiky.
O aktivaci odměny je výherce informován pomocí
SMS. Odměnu čerpá ihned po obdržení zprávy a
platí následujících 7 dní nebo do vyčerpání jednotek
podle toho, k čemu dojde dříve. Po aktivaci balíčku
je odečten kredit 60 Kč. Pokud nemá výherce
dostatečný kredit pro aktivaci, bude mu odměna
nahrána automaticky při příštím dobití.
Balíček se účtuje po minutě pro všechny tarify
včetně tarifu NADLOUHO.

Jednorázový balíček 30 SMS za 15 Kč na 7 dní

Balíček 30 SMS za 15 Kč platí do všech sítí na
území České republiky.
O aktivaci odměny je výherce informován pomocí
SMS. Odměnu čerpá ihned po obdržení zprávy a
platí následujících 7 dní nebo do vyčerpání jednotek
podle toho, k čemu dojde dříve. Po aktivaci balíčku
je odečten kredit 15 Kč. Pokud nemá výherce
dostatečný kredit pro aktivaci, bude mu odměna
nahrána automaticky při příštím dobití.

Hovory do zahraničí 30 min zdarma na 30 dní

30 volných minut platí pro volání na zahraniční
telefonní čísla v mezinárodním formátu (například
+421…) a platí do všech zemí (zóny A-D) viz.
Ceník. Volné minuty z této odměny nelze čerpat při
volání se službou Net Call, ve formátu *55. O
aktivaci odměny je výherce informován pomocí
SMS. Odměnu čerpá ihned po obdržení zprávy a
platí 30 dní nebo do vyčerpání jednotek podle toho,
k čemu dojde dříve.

Hovory do zahraničí 30 min za 89,50 Kč na 30 dní

Balíček 30 volných minut za 89,50 Kč platí pro
volání na zahraniční telefonní čísla v mezinárodním
formátu (například +421…) a platí do všech zemí
(zóny A-D) viz. Ceník. Volné minuty z této odměny
nelze čerpat při volání se službou Net Call, ve
formátu *55. O aktivaci odměny je výherce
informován pomocí SMS. Odměnu čerpá ihned po
obdržení zprávy a platí 30 dní nebo do vyčerpání
jednotek podle toho, k čemu dojde dříve.
Po aktivaci balíčku je odečten kredit 89,50 Kč.
Pokud nemá výherce dostatečný kredit pro aktivaci,

bude mu odměna nahrána automaticky při příštím
dobití. Balíček se účtuje po minutě pro všechny
tarify včetně tarifu NADLOUHO.

1,5 GB internetu se slevou 50 % na první měsíc

Balíček 1,5 GB dat se účastníkovi v případě
dostatečného kreditu obnoví vždy po uplynutí 30
dnů, a to již za standardní ceníkovou cenu 299 Kč.
Pokud před uplynutím platnosti stávajícího balíčku
dojde k vyčerpání limitu přenášených dat a účastník
má zapnutou funkci automatické obnovy objemu
dat, limit přenášených dat se tím automaticky
obnoví ve stejné výši, a to opakovaně až desetkrát v
rámci příslušného třicetidenního období platnosti
balíčku za 149 Kč za každé obnovení. Parametry
obnovování je možné nastavit v aplikaci mojeO2.cz.
Po uplynutí platnosti stávajícího balíčku dat se
nespotřebovaná část objemu dat nepřevádí do
období platnosti nového balíčku. Data z objemu dat
v rámci balíčku se čerpají přednostně před
základním připojením k internetu, které je k dispozici
v rámci tarifů Den volání a Den volání+SMS.

5 GB internetu se slevou 50 % na první měsíc

Balíček 5 GB dat se účastníkovi v případě
dostatečného kreditu obnoví vždy po uplynutí 30
dnů, a to již za standardní ceníkovou cenu 549 Kč.
Pokud před uplynutím platnosti stávajícího balíčku
dojde k vyčerpání limitu přenášených dat a účastník
má zapnutou funkci automatické obnovy objemu
dat, limit přenášených dat se tím automaticky
obnoví ve stejné výši, a to opakovaně až desetkrát v
rámci příslušného třicetidenního období platnosti
balíčku za 249 Kč za každé obnovení. Parametry
obnovování je možné nastavit v aplikaci mojeO2.cz.
Po uplynutí platnosti stávajícího balíčku dat se
nespotřebovaná část objemu dat nepřevádí do
období platnosti nového balíčku. Data z objemu dat
v rámci balíčku se čerpají přednostně před
základním připojením k internetu, které je k dispozici
v rámci tarifů Den volání a Den volání+SMS.

10 Kč kredit

Výherce získá kredit v hodnotě 10 Kč. O přidělení
kreditu je informován pomocí sms.
Kredit je připsán nejpozději do 3 pracovních dnů od
vybrání odměny.

Bonus 20 % na příští dobití

Výherce získá 20 % kreditu navíc k příštímu dobití.
Dobití je nutné provést do 7 dnů od vybrání odměny.
Maximální výše bonusového kreditu
je 1 000 Kč.

Kredit 50 bodů do O2 Knihovny

Výherce získá kredit v hodnotě 50 bodů (=50 Kč),
který lze uplatnit na www.o2knihovna.cz nebo přes
mobilní aplikaci O2 Knihovna na nákup digitálního

obsahu. Před nákupem je nutné se přihlásit svým
telefonním číslem. Za body lze nakupovat e-knihy,
e-magazíny, audioknihy, uvítací melodie, apod.
Měsíční poplatky za vedení služby, jako jsou uvítací
melodie, MP3 balíček a balíčky e-magazínů, z bodů
platit nelze. Pokud výše bodů nestačí na koupi
vybraného titulu, je možné zbývající částku doplatit
z běžného kreditu. Platnost bodů je 60 dní od
získání odměny. V případě jejich neuplatnění
propadají bez nároku na náhradu.

Kredit 150 bodů do O2 Knihovny

Výherce získá kredit v hodnotě 150 bodů (=150 Kč),
který lze uplatnit na www.o2knihovna.cz nebo přes
mobilní aplikaci O2 Knihovna na nákup digitálního
obsahu. Před nákupem je nutné se přihlásit svým
telefonním číslem. Za body lze nakupovat e-knihy,
e-magazíny, audioknihy, uvítací melodie, apod.
Měsíční poplatky za vedení služby, jako jsou uvítací
melodie, MP3 balíček a balíčky e-magazínů, z bodů
platit nelze. Pokud výše bodů nestačí na koupi
vybraného titulu, je možné zbývající částku doplatit
z běžného kreditu. Platnost bodů je 60 dní od
získání odměny. V případě jejich neuplatnění
propadají bez nároku na náhradu.

Neomezené volání a SMS do O2 na týden zdarma

O aktivaci odměny je výherce informován pomocí
SMS. Odměnu čerpá ihned po obdržení zprávy a
platí následujících 7 dní. Za týden se balíček obnoví
za standardní cenu 59 Kč. Nastavení obnovy
balíčku si můžete změnit v samoobsluze Moje O2.
Detailní podmínky balíčku naleznete v Ceníku „O2
Mobilní hlasová služba - O2 Mobilní internetové
připojení - Předplacené služby“.

Neomezené volání a SMS do O2 se slevou 50 % na
první týden

O aktivaci odměny je výherce informován pomocí
SMS. Odměnu čerpá ihned po obdržení zprávy a
platí následujících 7 dní. První týden neomezeného
volání a SMS v O2 je se slevou za 29,50 Kč. Za
týden se balíček obnoví za standardní cenu 59 Kč.
Nastavení obnovy balíčku si můžete změnit v
samoobsluze Moje O2. Detailní podmínky balíčku
naleznete v Ceníku „O2 Mobilní hlasová služba - O2
Mobilní internetové připojení - Předplacené služby“.

Balíček 5 + 2 dny k tarifu DEN VOLÁNÍ za 100,- Kč

Uplatněním žádosti o tuto odměnu si aktivujete
jednorázový sedmidenní balíček 5 + 2 dny k tarifu
DEN VOLÁNÍ za jednorázovou cenu 100,- Kč s
DPH. O aktivaci výhody je výherce informován
formou SMS. V rámci balíčku máte k dispozici slevu
100 % z denního paušálu na sedm denních
paušálů, které by byly v době platnosti balíčku za
standardních podmínek účtovány. Platnost balíčku

je 30 dní. Detailní podmínky tarifu DEN VOLÁNÍ
naleznete v Ceníku „O2 Mobilní hlasová služba - O2
Mobilní internetové připojení - Předplacené služby“.

Balíček 5 + 2 dny k tarifu DEN VOLÁNÍ + SMS za
125,- Kč

Uplatněním žádosti o tuto odměnu si aktivujete
jednorázový sedmidenní balíček 5 + 2 dny k tarifu
DEN VOLÁNÍ + SMS za jednorázovou cenu 125,Kč s DPH. O aktivaci výhody je výherce informován
formou SMS. V rámci balíčku máte k dispozici slevu
100 % z denního paušálu na sedm denních
paušálů, které by byly v době platnosti balíčku za
standardních podmínek účtovány. Platnost balíčku
je 30 dní. Detailní podmínky tarifu DEN VOLÁNÍ +
SMS naleznete v Ceníku „O2 Mobilní hlasová
služba - O2 Mobilní internetové připojení Předplacené služby“.

Víkendy se slevou 50 % za cenu 50 Kč

Balíček je možné aktivovat k tarifům DEN VOLÁNÍ A
DEN VOLÁNÍ+SMS. Balíček se zákazníkovi obnoví
po 30 dnech za standardní cenu 100 Kč. V rámci
paušálu za balíček lze v době od soboty od
00:00:01 do neděle do 23:59:59 čerpat služby, které
jsou standardně zahrnuty do paušální denní ceny za
tarif DEN VOLÁNÍ A DEN VOLÁNÍ+SMS. V této
době se účastníkovi neúčtuje denní paušální cena
za tarif DEN VOLÁNÍ A DEN VOLÁNÍ+SMS. Na
služby, které nelze v rámci tarifu DEN VOLÁNÍ A
DEN VOLÁNÍ+SMS čerpat v rámci denního
paušálního poplatku, se balíček nevztahuje. V rámci
balíčku je o víkendech k dispozici i neomezené
základní připojení k internetu v ČR a v zóně EU o
maximální rychlosti vkládání a stahování 32 kb/s.
Balíček je aktivován v okamžiku potvrzení jeho
aktivace formou SMS. Balíček se vždy po 30 dnech
automaticky obnoví a z kreditu bude odečten
měsíční paušál. Automatické obnovení neproběhne,
pokud na SIM kartě není kredit dostatečný k pokrytí
ceny paušálu. Po dobití dostatečné částky k pokrytí
ceny paušálu se balíček opět automaticky obnoví.

Každý 5. den zdarma

Výherce získá každý 5. den zdarma s platností na
dobu 30 dní. Balíček je možné aktivovat k tarifům
DEN VOLÁNÍ A DEN VOLÁNÍ+SMS.

50 MB dat na 30 dní zdarma

Výherce získá 50 MB dat na 30 dní zdarma. Po 30
dnech je obnoveno dalších 50 MB dat zdarma. Balíček
50 MB dat na rozjezd není kompatibilní s jinými
datovými balíčky. V případě aktivace jiného datového
balíčku se balíček 50 MB dat na rozjezd deaktivuje.

5 GB zdarma

Jednorázový Balíček 5 GB mobilního internetu
zdarma (dále jen „Balíček“) je platný po dobu 30 dní
od aktivace nebo do vyčerpání stanoveného objemu

dat 5 GB. Balíček je kompatibilní se všemi tarify
předplacené služby, vyjma tarifu O2 Základ a DEN
ZÁKLAD. Balíček nelze aktivovat k balíčku FREE
CZ. Balíček není kompatibilní s jiným datovým
balíčkem. V okamžiku aktivace Balíčku se původně
aktivovaný datový balíček bez náhrady zruší. Po
uplynutí doby 30 dní nebo po vyčerpání objemu dat
5 GB se automaticky aktivuje původní pravidelný
datový balíček, který měl účastník aktivní, a to
s výhodou v podobě prvního období zdarma. Po
uplynutí prvního období zdarma se původní balíček
řídí platným Ceníkem předplacených služeb.
Balíček lze deaktivovat v aplikaci Moje O2. Balíček
se při tomto způsobu deaktivuje ke konci své
platnosti. Nevyčerpané jednotky z původního
balíčku se nepřevádí. V případě podezření na
zneužití si O2 vyhrazuje právo Balíček účastníkovi
neposkytnout.

1 GB zdarma

Jednorázový Balíček 1 GB mobilního internetu
zdarma (dále jen „Balíček“) je platný po dobu 30 dní
od aktivace nebo do vyčerpání stanoveného objemu
dat 1 GB. Balíček je kompatibilní se všemi tarify
předplacené služby, vyjma tarifu O2 Základ a DEN
ZÁKLAD. Balíček nelze aktivovat k balíčku FREE
CZ. Balíček není kompatibilní s jiným datovým
balíčkem. V okamžiku aktivace Balíčku se původně
aktivovaný datový balíček bez náhrady zruší. Po
uplynutí doby 30 dní nebo po vyčerpání objemu dat
1 GB se automaticky aktivuje původní pravidelný
datový balíček, který měl účastník aktivní, a to
s výhodou v podobě prvního období zdarma. Po
uplynutí prvního období zdarma se původní balíček
řídí platným Ceníkem předplacených služeb.
Balíček lze deaktivovat v aplikaci Moje O2. Balíček
se při tomto způsobu deaktivuje ke konci své
platnosti. Nevyčerpané jednotky z původního
balíčku se nepřevádí. V případě podezření na
zneužití si O2 vyhrazuje právo Balíček účastníkovi
neposkytnout.

5 GB dat na týden zdarma

Jednorázový Balíček 5 GB mobilního internetu
zdarma (dále jen „Balíček“) je platný po dobu 7 dnů
od aktivace nebo do vyčerpání stanoveného objemu
dat 5 GB. Balíček je kompatibilní se všemi tarify
předplacené služby, vyjma tarifu O2 Základ a DEN
ZÁKLAD. Balíček nelze aktivovat k balíčku FREE
CZ. Balíček není kompatibilní s jiným datovým
balíčkem. V okamžiku aktivace Balíčku se původně
aktivovaný datový balíček bez náhrady zruší. Po
uplynutí doby 7 dnů nebo po vyčerpání objemu dat
5 GB se automaticky aktivuje původní pravidelný

datový balíček, který měl účastník aktivní, a to
s výhodou v podobě prvního období zdarma. Po
uplynutí prvního období zdarma se původní balíček
řídí platným Ceníkem předplacených služeb.
Balíček lze deaktivovat v aplikaci Moje O2. Balíček
se při tomto způsobu deaktivuje ke konci své
platnosti. Nevyčerpané jednotky z původního
balíčku se nepřevádí. V případě podezření na
zneužití si O2 vyhrazuje právo Balíček účastníkovi
neposkytnout.

Den Volání zdarma

Den Volání obsahuje neomezené volání v ČR a
v zóně EU a základní připojení k internetu v ČR a
v zóně EU o maximální rychlosti vkládání a
stahování 32 kb/s. Voláním v ČR se rozumí volání
na koncová telefonní čísla se standardní tarifikací, tj.
mobilní sítě a pevné linky v ČR. Nevztahuje se na
volání na čísla se zvláštní tarifikací. Den Volání a
Den Volání + SMS nejsou kompatibilní s žádnými
balíčky volných jednotek s výjimkou balíčků
mobilního internetu.

Odměny platí vždy pro dané telefonní číslo zákazníka a nejsou převoditelné na další osobu, vyjma případu
O2 Mobilní internet karty (viz odst. 3 výše), či kalendářní den. Odměna bude aktivována vždy po platném
zadání kódu na www.odmenazadobiti.cz a bude v platnosti ihned po obdržení aktivační SMS.
U placených odměn bude stržen kredit v odpovídající výši ihned po zvolení této odměny. Nemá-li však
zákazník odpovídající výši kreditu, odměna propadá.
Další odměny:
Slevové vouchery jsou zákazníkům připraveny ve spolupráci s partnery programu. Výše slevy, její platnost i
místa, kde lze odměnu čerpat, jsou uvedeny na www.odmenazadobiti.cz v sekci Výhry. Nabídka je časově a
množstevně omezená. Poukaz na čerpání slevy je zaslán zákazníkovi formou SMS a e-mailu ihned po
potvrzení výběru odměny na www.odmenazadobiti.cz.
Vouchery na obsah ke stažení do mobilu nebo do počítače jsou poskytovány zdarma nebo za zvýhodněnou
cenu. Podmínky nabídky (výše slevy, platnost, počet čerpání na jedno telefonní číslo) jsou uvedeny na
www.odmenazadobiti.cz v sekci Výhry. Nabídka je časově a množstevně omezená. Tuto odměnu čerpá
zákazník na základě uvedení svého telefonního čísla na www.o2knihovna.cz nebo v aplikaci O2 Knihovna.
4. Vybírání odměn za někoho jiného
V případě, že zákazník nemá přístup k internetu, má možnost pověřit vyzvednutím své odměny někoho
jiného. Pokud se tak rozhodne, je SMS s kódem přesměrována na číslo pověřeného. Pověřený pak vybírá
odměnu prostřednictvím stránek www.odmenazadobiti.cz a odměna je následně zaslána/aktivována majiteli
čísla, které bylo dobito. Případná výhra hlavní odměny je taktéž vázána na majitele dobíjeného čísla.
Tuto službu je možné aktivovat/změnit/zrušit kdykoli v sekci „Můj profil“ na www.odmenazadobiti.cz. Přihlásit
se do sekce „Můj profil“ je nutné pomocí dobíjeného telefonního čísla a kódu (herního kódu nebo
jednorázového hesla).

Je-li přesměrování nastaveno, pak se na původní (dobíjené) číslo SMS s kódem již neposílá.

5. Opakovaná účast
Programu „Odměna za dobití“ se může zákazník účastnit opakovaně při každém dobití svého kreditu na O2
SIM kartě nebo na O2 Mobilní internet kartě s tím, že platí následující omezení.
V případě podezření na zneužívání programu pro získávání velkého počtu odměn je možné danou fyzickou
osobu nebo telefonní číslo z programu vyřadit.
6. Odmítnutí a obnovení účasti v programu z rozhodnutí zákazníka
Zákazníci se mohou rozhodnout ukončit účast v programu a zasílání zpráv s kódy tím, že zašlou STOP
prostřednictvím SMS na krátké číslo 99962147 za použití své předplacené O2 karty nebo O2 Mobilní internet
karty. Tato SMS bude účtována podle dle tarifu zákazníka. Zákazník se může do programu opět zapojit
zasláním SMS v tvaru START na číslo 99962147 (cena SMS dle tarifu zákazníka).
a byly z těchto akcí pořízeny audiovizuální záznamy, případně aby audiovizuální záznamy sami pořídili a
zaslali ke zveřejnění.
7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou odměnu odměnou obdobného typu
a odpovídající hodnoty. Hodnota odměny je stanovena nákupní cenou pořadatele. Výherce nemá nárok
požadovat dorovnání hodnoty odměny, dohledá-li na trhu odměnu za nižší cenu. Výherce si dále vyhrazuje
právo změnit podmínky předávání v případě, že odměna nebude poskytnuta třetí osobou tak, aby mohla být
výherci předána v souladu s těmito pravidly.
V případě podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování tohoto programu, si pořadatel
vyhrazuje právo jej ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za
neplatná a/nebo přidělit dostupné odměny náhradním výhercům nebo bez oznámení a jakékoli náhrady
zablokovat účast zákazníkům, kteří se účastní programu v rozporu s dobrými mravy.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení kódu, pokud má zákazník SIM kartu v jiném zařízení než v běžném
mobilním telefonu, v případě vypnutí telefonu či pobytu mimo síť delšího 24 hodin od dobití kreditu či
z důvodu expirace SMS apod.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o odměně v případě změny telefonního čísla. Pořadatel
programu neodpovídá za to, nepodaří-li se výherce kontaktovat na uvedeném telefonním čísle z důvodů, že
výherce nepřebírá své telefonní hovory nebo z jiných důvodů nespočívajících na straně pořadatele.
Výslovně se uvádí, že pořadatel je povinen ve vztahu k výherci uskutečnit nejvýše dva pokusy o oznámení
odměny. Budou-li oba pokusy neúspěšné a výherce nebude nejpozději do jednoho týdne ode dne, kdy byl
obeznámen o odměně, kontaktovat telefonní číslo pořadatele, je pořadatel oprávněn rozhodnout o tom, že
takový výherce ztrácí nárok na odměnu.
Ze soutěže budou vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v programu podle těchto
pravidel.
Účastí v programu každý zákazník schvaluje tato pravidla a přistupuje k nim.
Tato úplná pravidla programu jsou k dispozici na www.odmenazadobiti.cz.
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