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MOBILNÍ SLUŽBY - PŘEVOD
Účastnická smlouva - Specifikace služby
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1. NOVÝ ÚČASTNÍK
Příjmení, jméno, titul:
Obchodní firma/název:
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační:
Obec - městská část:
PSČ:
Referenční číslo:
DIČ:
Rodné číslo:
Vyplňuje nepodnikající osoba.
Číslo pasu:
Pouze pro cizince.
IČ:
2. ČÍSLO SLUŽBY
Telefonní číslo:
Součástí této žádosti jsou přílohy se seznamem         telefonních čísel v počtu
ks.
Číslo SIM karty
  Převod ZAME
3. DOSAVADNÍ ÚČASTNÍK
Příjmení, jméno, titul:
Obchodní firma/název:
Referenční číslo:
4. DALŠÍ IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE NOVÉHO ÚČASTNÍKA
Číslo OP Účastníka:
Mobilní tel. kontakt:
Kontaktní osoba:
Zástupce: 
příjmení, jméno, titul
Rodné číslo Zástupce:
Číslo OP Zástupce:
E-mailový kontakt:
5. O2 MOBILNÍ HLASOVÁ SLUŽBA
5.1 TARIF SLUŽBY
Název tarifu
  Sleva O2 Internet / O2TV
Služba se závazkem: V případě využití Speciální nabídky se zavazujete řádně užívat službu a platit za ni po dobu závazku. Závazek se u tarifů FREE automatiky obnovuje
(autoprolongace).
5.2. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
  Jiné služby:
  Eurotarif
Služba roaming bude zapojena po 30 dnech od aktivace čísla ve variantě Easy s Eurotarifem (volání v rámci dané země a do ČR). Zvolíte-li tarif Volání bez hranic, bude aktivován ihned.
  Volání bez hranic
 Blokace  roamingu
  se závazkem
  bez závazku
měsíců (Speciální nabídka)
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6. O2 MOBILNÍ INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ
  Mobilní Internet 5 GB
  Mobilní Internet 10 GB
  Mobilní Internet 20 GB
  Mobilní Internet 1,5 GB
6.1. TARIF SLUŽBY
Služba je účtována dle zvoleného tarifu. Ceny a podmínky jejich uplatnění jsou uvedeny v Ceníku.
6.2. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
  50MB
  Balíček Evropa:
  250MB
  500MB
  1GB
  50MB
  Balíček Svět:
  250MB
  500MB
  1GB
  O2 roaming
(Přenesená data jsou zpoplatněna dle aktuálního čerpání) 
Chcete-li užívat roaming častěji, doporučujeme aktivaci některého z balíčků:
7. OSTATNÍ SLUŽBY
Ostatní služby
8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souvislosti s objednáním nové služby nebo její změnou si Vás dovolujeme upozornit, že pro zpracování osobních údajů a oslovování s marketingovými nabídkami prostřednictvím čísla služby a dalších kontaktních údajů využijeme souhlasy, které máme v naší evidenci nastavené podle Vašich posledních dispozic.
Pokud chcete uveřejnit své údaje ve veřejném telefonním seznamu, je nutné o to požádat prostřednictvím formuláře „Zveřejnění v telefonním seznamu a informačních službách“. Uveřejňované údaje mohou být v souladu se zákonem předány dalším vydavatelům telefonních seznamů či provozovatelům informačních služeb.
Na tomto formuláři můžete též požádat, aby bylo v rámci uveřejnění Vašich údajů ve veřejném telefonním seznamu uvedeno, že si nepřejete být kontaktován za účelem marketingu.
9. VYÚČTOVÁNÍ ZA SLUŽBY
V případě objednání papírového vyúčtování, bude zasíláno na adresu účastníka. Požadujete-li zasílat na jinou adresu, uveďte:
Příjmení, jméno, titul: 
Obchodní firma/název:
Ulice:
 Číslo popisné / 
 orientační:
  Obec – městská část:
PSČ:
Způsob platby
Pro platbu inkasem z účtu použijte příjmový účet Poskytovatele č. 500114004/2700
Číslo účtu / kód banky:
  inkasem 
  z bankovního účtu
/
Žádám o zasílání vyúčtování:
  Elektronického
  Elektronického a papírového
  Papírového
Mobilní číslo:
Přihlašovací jméno:
(Pouze pro IČ Účastníky)
  E-mail:
(Není-li vyplněn platný e-mail, bude zasláno jen papírové)
 s limitem do:
 Kč
  převodem 
  z bankovního účtu
 v hotovosti
 poukázkou typu A na poště
10. POŽADOVANÉ DATUM PŘEVODU
Vezměte prosím na vědomí,že podle odst. 9.10 VP má O2 na schválení či odmítnutí žádosti 5 pracovních dnů.
Požadované datum převodu: 
11. DŮLEŽITÁ UJEDNÁNÍ
Zde najdete nejdůležitější ustanovení z Vašich Smluvních podmínek. Podrobně jsou upravena ve Všeobecných podmínkách a v Ceníku, které tvoří Vaše Smluvní podmínky. Smluvní podmínky jsou pro Vás závazné. Služby poskytuje O2 Czech Republic a.s. pod obchodní značkou O2.
 
O2 Mobilní hlasová služba zahrnuje volání a odesílání SMS z mobilní sítě O2 na účastnická čísla v ČR i další služby zahrnuté v měsíčním paušálu zvoleného základního tarifu nebo rekurentního baličku určeného pro vnitrostátní provoz. Základní služba umožňuje bezplatné volání na čísla tísňového volání, včetně lokalizace volajícího. Základní služba nezahrnuje služby poskytované prostřednictvím sítí partnerských operátorů (Roaming), pokud nejsou součástí základního tarifu.
 
Nad rámec smlouvy na základní službu jsou k O2 Mobilní hlasové službě poskytovány volitelné služby. Volitelnou službu lze čerpat na základě samostatné objednávky (např. spojení vzniklá v sítích zahraničních operátorů – roamingová spojení, mezinárodní hovory, MMS či zadávání příkazů k platebním transakcím prostřednictvím audiotexových linek, Premium SMS/MMS nebo příkazem na Internetu). Druhy volitelných služeb, aktuální ceny a způsoby jejich objednání jsou upraveny v části Volitelné služby, která je Přílohou č. 1 Ceníku a která je vydávána vždy k 1. a 15. dni kalendářního měsíce s dobou platnosti maximálně 16 dnů. Každým čerpáním volitelné služby uzavíráte s O2 samostatnou smlouvu na základě aktuálně platných podmínek.
 
Ke službě máte automaticky možnost využít datové přenosy (služby Internet mobilu). Data jsou poskytována prostřednictvím technologií GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, CDMA, HSPA+, HSPA+DC a LTE.
 
Služba O2 Mobilní internetové připojení umožňuje přístup k Internetu prostřednictvím mobilní sítě O2 v rámci základního tarifu, případně rekurentního balíčku určeného pro vnitrostátní provoz. Služba je poskytována prostřednictvím technologií GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, CDMA, HSPA+, HSPA+DC a LTE. Služba neumožňuje bezplatné volání na čísla tísňového volání. Službu O2 Mobilní internetové připojení lze užívat pouze prostřednictvím SIM karty, na které není poskytována O2 Mobilní hlasová služba.
 
Nad rámec smlouvy na základní službu jsou ke službě O2 Mobilní internetové připojení poskytovány volitelné služby. Volitelnou službu lze čerpat na základě samostatné objednávky (např. spojení vzniklá v sítích zahraničních operátorů – roamingová spojení, mobilní data – čas, statická IP adresa). Druhy volitelných služeb, aktuální ceny a způsoby jejich objednání jsou upraveny v části Volitelné služby, která je Přílohou č. 1 Ceníku a která je vydávána vždy k 1. a 15. dni kalendářního měsíce s dobou platnosti maximálně 16 dnů. Každým čerpáním volitelné služby uzavíráte s O2 samostatnou smlouvu na základě aktuálně platných podmínek.
MOBILNÍ SLUŽBY - PŘEVOD
Služba se závazkem: V případě využití Speciální nabídky se zavazujete řádně užívat službu a platit za ni po dobu závazku výměnou za zvýhodněnou cenu měsíčního paušálu nebo zvýhodněnou cenu telekomunikačního zařízení. Závazek plynoucí ze zvýhodněné ceny měsíčního paušálu se po uplynutí doby závazku automaticky obnovuje o stejnou dobu (autoprolongace).
 
Při ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání závazku výpovědí z Vaší strany nebo dohodou, je O2 oprávněna Vám vyúčtovat úhradu za předčasné ukončení (paušální odškodnění). Výše úhrady pro spotřebitele činí jednu pětinu součtu měsíčních paušálů (podle aktuálního paušálu základní služby včetně DPH) zbývajících do konce sjednané doby závazku a pro ostatní účastníky součet měsíčních paušálů (podle aktuálního paušálu základní služby včetně DPH) zbývajících do konce sjednané doby závazku. V případě nákupu telekomunikačního zařízení za zvýhodněnou cenu se k výši úhrady připočítá rozdíl mezi zvýhodněnou kupní cenou telekomunikačního zařízení a standardní kupní cenou u O2 dle Ceníku. V případě porušení závazku řádně užívat službu a platit za ni má O2 právo na zaplacení smluvní pokuty ve stejné výši.
 
Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy či její změny: Pokud smlouvu uzavíráte jako spotřebitel pomocí prostředků komunikace na dálku (telefonicky nebo prostřednictvím e-shopu) nebo mimo prostory obvyklé k podnikání, máte právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne, kdy od O2 obdržíte na Moje O2, e-mailem nebo spolu s prvním tištěným vyúčtováním za službu informace o podstatných náležitostech smlouvy. Totéž platí i pro změnu smlouvy.
12. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ
Dosavadní Účastník tímto žádá o zrušení služby dle čl. 9.9.3 Všeobecných podmínek a nový Účastník žádá o zřízení služby na totožném telefonním čísle. Zrušení nabude účinnosti dnem, kdy bude ve smyslu čl. 2 Všeobecných podmínek schválena žádost o zřízení služby nového Účastníka.
 
V případě zamítnutí žádosti nového Účastníka o zřízení služby bude služba nadále poskytována dosavadnímu Účastníkovi. O důvodech zamítnutí bude O2 informovat Dosavadníhoi Nového Účastníka telefonicky na kontaktních telefonních číslech.
 
Nový Účastník souhlasí s pořízením kopie svých osobních dokladů pro účely doložení identifikace a ochrany před podvody ze stran třetích osob. Nový Účastník souhlasí s ověřením své osoby v negativním registru dlužníků sdružení SOLUS. Nový účastník bere na vědomí, že od okamžiku zřízení služby odpovídá za využívání služeb a jejich úhradu a zavazuje se nahlásit O2 případnou krádež SIM karty nebo podezření na zneužití služby.
 
Dosavadní Účastník je povinen předat SIM kartu novému Účastníkovi nejpozději ke dni zřízení služby novému Účastníkovi.
 
Převod telefonních čísel na základě Převodu je zpoplatněn dle aktuálního ceníku O2. V případě odmítnutí souhlasu s převodem ze strany O2 není poplatek účtován. Nový účastník souhlasí s tím, že poplatek za zpracování Převodu bude zohledněn v jeho Vyúčtování služeb a zavazuje se jej uhradit.
Nový Účastník bere na vědomí, že O2 poskytuje služby za podmínek stanovených O2, které jsou obsaženy na této Specifikaci, ve Všeobecných podmínkách a ceníku, se kterými měl možnost se seznámit a zavazuje se tyto smluvní podmínky dodržovat. Úpravy tohoto formuláře lze činit jen tak, jak jeho struktura a smluvní podmínky předvídají; jiné úpravy nebudou akceptovány. Smlouvu nelze uzavřít s výhradou, dodatkem či odchylkou od smluvních podmínek.
13. PODPISY
Nový účastník
Za O2 Czech Republic a.s.
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Datum a místo podpisu:
Datum a místo podpisu:
Podpis a razítko:
Podpis a razítko (v případě podání žádosti na prodejním místě):
Dosavadní účastník
Jméno a příjmení:
Datum a místo podpisu:
Podpis a razítko:
  Souhlasím s podpisem tohoto dokumentu vlastnoručním digitálním podpisem.
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