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Praha 5. ledna 2018

Vážený pane starosto
mám příjemnou povinnost informovat Vás, že v nedávné době došlo jak k velkým
•
- investicím do výstavby a posílení sítí, tak k úpravě telefonních ústředen, které
zajišťují pokrytí Vaší obce internetem od O2.

Pro naprostou většinu občanů Vaší obce je tak nyní k dispozici velmi
spolehlivé vysokorychlostní

připojení k Internetu HO od naší společnosti

02 Czech Republic a.s.
Při této příležitosti jsme se rozhodli nabídnout Vašim občanům malý dárek. Pokud
se rozhodnou pro Internet HO od O2, získají při nákupu do 31. 3. 2018 první
2 měsíce služby zdarma a modem jen za 1 Kč. Tento dárek mohou jednoduše
uplatnit na stránce www.02.cz/mojeobec

vyplněním slevového kódu OBC72301

do políčka identifikace.

Informujte, prosím, své občany o investicích

do zlepšení pokrytí obce

internetem od O2 a předejte jim slevový kód. Přikládáme plakáty, které můžete
nechat vyvěsit na vhodném místě. Informace můžete sdílet také na webu obce.

S pozdravem
02 Cze<.n Repub\i<. a.s.
Za 8rumlol/ko\.! 26612

'40 22 Praha 4

OIC: CZ60193336

[630J
Jan Hruška
ředitel internetových a datových služeb
02 Czech Republic a.s.

02 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022

Praha 4, t: 800020202,

zapsená v obchodnlm relstrlku Městského soudu v Praze. oddll B. violka 2322. IC 60193336.

www.o2.cz

DlC C260193336

OZNÁMENí

O ZRYCHLENí INTERNETU

V nedávné době došlo k.velkým investicím
do výstavby sítí a k úpravě telefonních
ústředen, které zajišťují pokrytí naší obce
O2 Internetem.
Pro naprostou většinu občanů
je nyní k dispozici velmi spolehlivé
vysokorychlostní
připojení
k Internetu HO od společnosti
O2 Czech Republic a.s.
Při této příležitosti O2 nabídlo našim
občanům malý dárek. Při sjednání Internetu
HD do 31. 3. 2018 získáte první 2 měsíce
služby zdarma a modem jen za 1 Kč.
Tuto výhodu lze získat jen na stránce
www.02.cz/mojeobec
vyplněním slevového
kódu 08C72301 do políčka identifikace.

2 měsíc

zdar
a modem za 1
službY

získáte na

www.o2.cz/mojeobec
Identifi kace:
08(72301

