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Technologie CDMA (pouze ČR) 

Code Division Multiple Access je technologie sdílení jednoho přenosového kanálu (pásma), který je definován pro 
digitální bezdrátové přenosy. Zjednodušeně by se princip dal popsat takto: V určitém přenosovém pásmu jsou 
vysílány kódované informace pro více přijímačů současně. Jednotlivé přijímače si na základě vlastního šifrovacího 
klíče rozkódují datový tok - výsledkem dešifrování jsou data určená pouze pro daný přijímač s daným klíčem a 
ostatní ("cizí") data jsou ignorována. 

 
Tarif č. 1 - O2 Internet Mobil 256 
Mobilní internet o rychlosti až 256 kb/s, který je dostupný na většině území České republiky Tento 
tarif je vhodný pro vyřizování e-mailů a prohlížení webových stránek. 

• Rychlost: až 256 kb/s 
• FUP (datový limit):  0,6 GB / 7 dní 
• Technologie: CDMA 

Cena 399,- Kč bez DPH za měsíc (474,81 Kč s DPH) bez uzavření smlouvy. 
Aktivační poplatek je 79,83,- Kč bez DPH (95,00 Kč s DPH). 
Cena modemu AXESSTEL MV110H je 4 795,- Kč s DPH. 

 
Tarif č.2 - O2 Internet Mobil 1024 
Mobilní vysokorychlostní internet o rychlosti až 1024 kb/s, který je dostupný na většině území 
České republiky (85% území ČR).  Tento tarif je vhodný pro vyřizování e-mailů, surfování, stahování 
velkého množství dat.  

• Rychlost: Až 1024 kb/s 
• FUP (datový limit): 2,8 GB / 7 dní  
• Technologie: CDMA 

Cena 699,- Kč bez DPH za měsíc (831,81 Kč s DPH) bez uzavření smlouvy. 
Aktivační poplatek  je 79,83,- Kč bez DPH (95,00 Kč s DPH). 
Cena modemu ANYDATA ADU-E100H  při podpisu smlouvy na 2 roky je 1 ,-Kč. 
 
Mapa pokrytí technologie CDMA -  http://www.cz.o2.com/soho/cz/pece_a_podpora/podpora_a_servis/mapy_pokryti.html 

Možnost zapůjčení CDMA zařízení na týdenní testování ve vašem automobilu/autobuse. 

 
Instalační balíček pro technologii CDMA 

Balíček obsahuje následující součásti. Jedná se o základní cenu, každá instalace může vyžadovat 
speciální doplňky, konečná cena je dána nabídkou dle potřeb zákazníka. Cena je dále upravena dle 
počtu instalací. 

• 3G router pro CDMA 
• Zdroj pro 12/24V 
• Základní instalační materiál 
• Základní instalace, otestování, nastavení a dokumentace 

Základní cena: 6000,- bez DPH
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Technologie GPRS/UMTS/HSDPA 
(GPRS – EU, UMTS/HSDPA – Praha, Brno, některé státy EU dle mapy pokrytí) 

GPRS - General Packet Radio System. Technologie určená pro bezdrátový přenos dat v mobilní síti GSM. Data, která mají být 
přenesena, jsou rozdělena na části - tzv. packety. K těmto částem je připojena cílová adresa a podle aktuální kapacity sítě jsou 
packety přenášeny až na koncové zařízení, kde se opět spojí v původní sekvenci dat. Koncové zařízení (mobilní telefon, modem) 
je připojeno trvale, ale přenosová kapacita sítě je využívána pouze tehdy, pokud přijímá nebo vysílá data v packetech. Přenos 
dat je proto zpoplatněn na základě přenesených dat a ne na základě doby trvání spojení. 
Rychlost přenosu GPRS technologie  (max 53,6 kbps downlink/26,8 kbps uplink) 

UMTS - Universal Mobile Telephony Standard. Technologie pro novou generaci mobilních telefonních sítí, která umožní přenosy 
dat až rychlostí 2 Mbit/s. Tato technologie umožní nové mobilní služby od informačních a rezervačních systémů až po 
videotelefonii. 
Rychlost přenosu UMTS technologie  (max 384 kbps uplink i downlink) 

HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) je protokol mobilní telefonie označovaný také jako technologie 3,5G – 
tříapůltá generace. 
Rychlost přenosu HSDPA technologie (max 3,6 mbps downlink/384 kbps uplink) 

 
Tarif č. 1 - O2 Internet Mobil 1024 Plus 
Mobilní internet o rychlosti až 1024 kb/s, který je dostupný na většině území České republiky 
Tento tarif je vhodný pro vyřizování e-mailů a prohlížení webových stránek. 

• Rychlost: až 1024 kb/s 
• FUP (datový limit):  bez omezení, kromě P2P 
• Technologie: GPRS/UMTS/HSDPA/CDMA 

Cena 899,- Kč bez DPH za měsíc (1069,81 Kč s DPH) bez uzavření smlouvy. 
Aktivační poplatek je 79,83,- Kč bez DPH (95,00 Kč s DPH). 
Cena modemu HUAWEI E630 při podpisu smlouvy na 2 roky je 495 ,-Kč. 
 

UTMS celý svět – balíček 

1069,- Kč s DPH  – 2 roky smlouva, modem za 495 Kč 
                – bez smlouvy modem za 5.000 Kč 

 
Kombinovaný modem cena cca 10.000,- Kč 

Instalační balíček pro technologii UMTS/HSDPA 

Balíček obsahuje následující součásti. Jedná se o základní cenu, každá instalace může vyžadovat 
speciální doplňky, konečná cena je dána nabídkou dle potřeb zákazníka. Cena je dále upravena dle 
počtu instalací. 

• 3G router pro UMTS/HSDPA 
• Zdroj pro 12/24V 
• Základní instalační materiál 
• Základní instalace, otestování, nastavení a dokumentace 

Základní cena: 8500,- bez DPH 
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Roamingové balíčky 

 

http://www.cz.o2.com/osobni/cz/sluzby/cenik/gsm/mezinarodni_hovory-Roamingove_datove_balicky.html 

 


