Získejte pro firmu vybrané plány
O2 Office 365
Právě teď je ten nejvhodnější čas začít s O2 Office 365. Pořiďte si oblíbené aplikace
Microsoft Office formou předplatného:
•	
na 3 měsíce za 1 Kč bez DPH měsíčně,
•	nebo na 6 měsíců za 1 Kč bez DPH měsíčně v případě současného pořízení
některého z vybraných zařízení.

Výhody O2 Office 365
•	
Dokumenty stále na dosah, vždy aktuální a s možností upravovat je na všech
vašich zařízeních, ať jste kdekoliv
•	
Známé aplikace Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint a další s online
úložištěm o velikosti 1 TB
•	
Řešení, které si pronajímáte. Bez vysokých počátečních investic a s možností
flexibilně měnit počty používaných licencí podle toho, kolik má vaše firma
zaměstnanců
• Bez starostí. Bezpečné uložení dat, garance poskytovaných služeb a podpora 24/7
v českém jazyce
•	
S možností instalace kompletních Office až na 5 zařízeních
S O2 Office 365 můžete ale získat mnohem víc – mimo jiné poštovní schránku
s vysokou úrovní zabezpečení o velikosti 50 GB pro každého uživatele či komunikátor
pro posílání rychlých zpráv, volání, sdílení plochy i pořádání videokonferencí pro snazší
komunikaci s kolegy, zákazníky a obchodními partnery.

O2 Office 365 usnadní
fungování vaší firmy
•	
Konec otravného promazávání pošty či její archivace – díky 50GB schránce
a Microsoft Exchange
•	
Všechny dokumenty stále na dosah – díky online úložišti OneDrive s možností
sdílet přístup k dokumentům jen s vybranými kolegy a možnosti editovat dokumenty
v počítači, mobilu i tabletu
•	
Úspora času stráveného dojížděním – díky možnosti komunikovat s kolegy
prostřednictvím chatu či volání a snadné organizaci online schůzek pro více účastníků
s aplikací Skype pro firmy
•	
Rychlé řešení problémů – prostřednictvím sdílené plochy v aplikaci Skype se svými
kolegy během chvilky vyřešíte, co potřebujete, bez nutnosti chodit na schůzky
•	
Jistota fungování – díky 99,9% záruce fungování neriskujete prostoje způsobené
nefunkčním IT
•	
Sjednocené formátování napříč platformami – dokumenty budou vypadat stále
stejně na vašem notebooku s Windows, iPadu i mobilním telefonu s Androidem
•	
Potřebné informace ihned při ruce – díky vzájemné integraci jednotlivých nástrojů
např. vidíte své kontakty a schůzky jak v Outlooku, tak ve Skypu

Proč od O2?
• Zákaznická podpora 24/7 v českém jazyce
• Vyúčtování v Kč
•	
Jeden poskytovatel – jedna faktura. Pokud jste zákazníkem O2, máte vždy
kompletní přehled o svých nákladech na telekomunikace a IT

Máte zájem?
Kontaktujte prosím svého obchodního zástupce, který vám poskytne další informace,
nebo volejte 800 111 777.

Podmínky nabídky
Nabídka
•	Určeno pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající na území ČR
•	3 měsíce poskytování vybraného tarifního plánu za 1 Kč bez DPH měsíčně ode dne
aktivace nebo
•	6 měsíců poskytování vybraného tarifního plánu za 1 Kč bez DPH měsíčně
ode dne aktivace v případě, že si spolu s aktivací vybraného tarifního plánu
současně pořídíte od O2 i některé ze zařízení uvedených na www.o2desktop.cz
nebo některý z těchto telefonů: iPhone 6s Plus 128GB, iPhone 6s 128GB,
iPhone 6s Plus 64GB, iPhone 6 Plus 128GB, iPhone 6 128GB, iPhone 6 Plus 64GB,
iPhone 6s 64GB, iPhone 6s Plus 16GB, Samsung Galaxy S6 edge+ 32GB,
Samsung Galaxy S6 edge 64GB, iPhone 6 64GB, iPhone 6 Plus 16GB,
iPhone 6s 16GB, SONY Xperia Z5, Samsung Galaxy S6 64GB, iPhone 6 16GB,
HUAWEI Mate S, SONY Xperia Z5 Compact, Samsung Galaxy S6 32GB,
Samsung GALAXY Note 4, iPhone 5S 32GB, BlackBerry Passport,
iPhone 5S 16GB, HUAWEI Mate7, HUAWEI P8, Lenovo VIBE Shot, Honor 7,
Samsung GALAXY S5 Neo, Lenovo VIBE X2, Microsoft Lumia 640 XL,
Microsoft Lumia 640. Zvýhodněná nabídka může být využita pouze na počet
licencí odpovídající počtu zakoupených zařízení.
•	Zvýhodněná nabídka se přednostně aplikuje na licence v tomto pořadí:
1/ O2 Office 365 Business, 2/ O2 Office 365 Business Premium,
3/ O2 Office 365 ProPlus a 4/ O2 Office 365 Enterprise E3.

Časový rámec
Akce platí od 15. 11. 2015 do 31. 1. 2016.

Obecná ustanovení
•	Platí pouze pro plány O2 Office 365 Business, O2 Office 365 Business Premium,
O2 Office 365 Enterprise E3, O2 Office 365 ProPlus zřízené v době konání akce
•	Zvýhodněnou nabídku (akci) není možné použít v případě, kdy nově aktivovaná služba
nahrazuje službu zrušenou v době konání akce
•	Poskytování služeb se řídí standardními podmínkami jejich poskytování
•	O2 si vyhrazuje právo akci předčasně zrušit s tím, že o tom bude informovat
na stránkách www.o2.cz/corporate/office365

