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Veřejná zakázka „Poskytování telekomunikačních služeb“
(Bonusový program O2- „Modré volání plus“)
Vážení pověřující zadavatelé,
dovolte mi, abych Vás informoval, že součástí vítězné nabídky veřejné zakázky „Poskytování
telekomunikačních služeb“ od společnosti O2, je i neveřejná nabídka na zaměstnanecký bonusový program
„Modré volání plus“, která je určena k soukromému využití všem Vašim zaměstnancům, případně jejich
rodinným příslušníkům. Bonusový program není finančně propojen s účetnictvím Vaší organizace a zároveň
není Vaší organizací administrován (vše je řešeno v rámci bonusového programu). Jediné spojení s Vaší
organizací je poskytovaný bonus na volání zdarma mezi čísly zařazených do bonusového programu na služební
čísla Vaší organizace, která jsou zařazena pod centrální rámcovou smlouvu Karlovarského kraje.
Jaké jsou hlavní výhody nového programu:


Úspora v rodinném rozpočtu pro zaměstnance a jeho blízké.



Jednoduchá a srozumitelná nabídka tarifů.



Do programu lze převést číslo od jakéhokoliv operátora.



Nabídky lze využívat i po ukončení pracovního poměru v organizaci.



Úspora nákladů pro Vaši organizaci (volání ze služebních mobilních čísel na čísla
v zaměstnaneckém programu je ZDARMA).

Podrobnější informace o nabídce Vám zasílám v příloze.
Kompletní informace k programu a procesu jeho nabídky Vašim zaměstnancům Vám poskytne zástupce
společnosti O2 Family pan Petr Bažil, mobil: 725 005 799, který Vás ve věci této nabídky bude kontaktovat
a bude zároveň garantem této nabídky za O2 respektive O2 Family .
Věřím, že tento zaměstnanecký program přispěje k úsporám v rodinných rozpočtech Vašich podřízených, proto
prosím o předání těchto informací k jejich rukám.
S pozdravem
Ing. Miroslav Očenášek
vedoucí odboru vnitřních záležitostí
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Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,
tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

