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Prosím, čitelně vyplňte a vybrané možnosti označte. 
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ŽÁDOST O ZRUŠENÍ SLUŽBY
Zrušení služby
ŽÁDOST O ZRUŠENÍ SLUŽBY
Hromadné zrušení služby
Kód prodejce:
ID dokumentu:
vypoved_9
1. ÚČASTNÍK
Příjmení, jméno, titul:
Obchodní firma/název:
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační:
Obec - městská část:
PSČ:
Rodné číslo:
Vyplňuje nepodnikající osoba.
Číslo pasu:
Pouze pro cizince.
IČ:
Referenční číslo:
DIČ:
2. ČÍSLO PŘÍPOJKY / MOBILNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO
Číslo přípojky / Telefonní číslo:
  Součástí této žádosti jsou přílohy se seznamem telefonních čísel v počtu
ks, kterých se požadovaná změna týká.
3. KONTAKTNÍ ÚDAJE
E-mail:
Kontaktní osoba:
Kontaktní mobilní telefon:
4. RUŠENÁ SLUŽBA
Žádám na uvedeném čísle přípojky o zrušení následující služby:
  Digitální televize O2 TV
  O2 Hlasová služba
  O2 Mobilní hlasová služba
  O2 Mobilní Internet
  O2 Internetové připojení
5. DŮVOD ZRUŠENÍ SLUŽBY
  z důvodu přechodu zpět na O2 předplacenou službu do 5 pracovních dní od podání této žádosti.
  Výrobní číslo nové O2 SIM karty
varianta tarifu
  bez udání důvodu (čl. 9.9.4 Všeobecných Podmínek)
  z důvodu přechodu na O2 předplacenou službu ke dni:
  zavedení dodatečných opatření k ochraně Sítě (čl. 9.9.2 VP)
  dohodou k datu:
  využívám svého práva odstoupit při uzavření smlouvy mimo provozovnu / prostředky komunikace na dálku
  podstatné změny podmínek představujících zhoršení u dané služby (čl. 9.9.1 VP)
  dohodou ke dni zřízení služby na nové technologii
číslo nové technologie
ČVOP
  podpisem této žádosti prohlašuji, že jsem obdržel v písemné formě identifikátor ČVOP spolu s informací pro které procesy, služby a jakým způsobem jej využít
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6. POTVRZENÍ O VRÁCENÍ KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ
6.1 Set-top-box
ks:
typ:
SN/MAC:
Nájem
Odstoupení do 14 dnů
Ekologická likvidace
napaječ
ovladač
scart
kabely
jiné:
Vrácené příslušenství:
6.2 Modem
ks:
typ:
SN/MAC:
Nájem
Odstoupení do 14 dnů
Ekologická likvidace
6.3 Telefon
ks:
typ:
SN/MAC:
Nájem
Odstoupení do 14 dnů
Ekologická likvidace
Zařízení vrácené na splátky bude doúčtováno v následující faktuře (neplatí při odstoupení od smlouvy do 14 dnů).
Ekologickou likvidaci pro společnost O2 Czech Republic a.s. zajišťuje společnost REMA Systém, a.s. 
ANO
Set-top-box
vrácen
NE
ANO
Modem
vrácen
NE
ANO
Telefon
vrácen
NE
7. OSTATNÍ DŮVODY ZRUŠENÍ SLUŽBY
7. OSTATNÍ DŮVODY ZRUŠENÍ SLUŽBY
Vážený účastníku společnost O2 Czech Republic a.s., Vám děkuje za dosavadní využívání našich služeb. 
Pro zkvalitnění naší nabídky služeb si Vás dovolujeme požádat o uvedení důvodů, které Vás vedly ke zrušení služby.
  nepotřebnost / nevyužití služby
  stěhování
  nespokojenost s kvalitou péče
  konec akční nabídky
  nespokojenost s FUP
  nespokojenost s kvalitou (pokrytí / rychlost)
  nabídka od jiné společnosti
  změna technologie
  ukončení podnikání
  cena
  finanční situace
  jiné, vepište:
  přenesení čísla k jinému operátorovi
8. PODPISY
Účastník
Za O2 Czech Republic a.s.
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Datum a místo podpisu:
Datum a místo podpisu:
Podpis a razítko (v případě zákonného zastoupení, podpis zákonného zástupce):
Podpis a razítko (v případě podání žádosti na prodejním místě):
  Souhlasím s podpisem tohoto dokumentu vlastnoručním digitálním podpisem.
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6. DALŠÍ TELEFONNÍ ČÍSLA
Výše uvedený požadavek žádám uplatnit i pro tato telefonní čísla:
Telefonní číslo
Číslo SIM
Poznámka
7. POTVRZENÍ O VRÁCENÍ KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ
7.1 Set Top Box
ks:
typ:
SN/MAC:
Nájem
Odstoupení do 14 dnů
Ekologická likvidace
napaječ
ovladač
scart
kabely
jiné:
Vrácené příslušenství:
7.2 Modem
ks:
typ:
SN/MAC:
Nájem
Odstoupení do 14 dnů
Ekologická likvidace
7.3 Telefon
ks:
typ:
SN/MAC:
Nájem
Odstoupení do 14 dnů
Ekologická likvidace
Zařízení vrácené na splátky bude doúčtováno v následující faktuře (neplatí při odstoupení od smlouvy do 14 dnů).
Ekologickou likvidaci pro společnost O2 Czech Republic a.s. zajišťuje společnost REMA Systém, a.s. 
ANO
Set Top Box
vrácen
NE
ANO
Modem
vrácen
NE
ANO
Telefon
vrácen
NE
8. OSTATNÍ DŮVODY ZRUŠENÍ SLUŽBY
Vážený účastníku, společnost O2 Czech Republic a.s., Vám děkuje za dosavadní využívání našich služeb. 
Pro zkvalitnění naší nabídky služeb si Vás dovolujeme požádat o uvedení důvodů, které Vás vedly ke zrušení služby.
  nepotřebnost / nevyužití služby
  stěhování
  nespokojenost s kvalitou péče
  konec akční nabídky
  nespokojenost s FUP
  nespokojenost s kvalitou (pokrytí / rychlost)
  nabídka od jiné společnosti
  změna technologie
  ukončení podnikání
  cena
  finanční situace
  jiné, vepište:
  přenesení čísla k jinému operátorovi
9. PODPISY
Účastník
Za O2 Czech Republic a.s.
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Datum a místo podpisu:
Datum a místo podpisu:
Podpis a razítko (v případě zákonného zastoupení, podpis zákonného zástupce):
Podpis a razítko (v případě podání žádosti na prodejním místě):
  Souhlasím s podpisem tohoto dokumentu vlastnoručním digitálním podpisem.
Informace o čísle výpovědi opouštěného poskytovatele (ČVOP)
 
Pokud chcete své služby převést k jinému poskytovateli nebo je úplně zrušit bez náhrady, budete potřebovat 14místné číslo výpovědi opouštěného poskytovatele. To najdete v přiložené žádosti o zrušení služby v kolonce ČVOP. V případě ostatních druhů rušení, např. rušení z důvodu úmrtí,přechodu na předplacenou kartu a odstoupení od smlouvy do 14 dnů, při uzavření mimo provozovnu, považujte následující informace za bezpředmětné.
 
Než ČVOP použijete
 
Vážíme si toho, že jste s námi byli a nechceme o Vás přijít. Připravili jsme pro Vás proto speciální nabídku,kterou Vám rádi představíme na bezplatné lince 800 33 00 69.
 
Tip: Ozvěte se nám v pracovní den v době od 12 do 16 hodin, kdy je pro Vás připraveno nejvíc operátorů.
 
Jak převést služby k jinému operátorovi
 
Pro převod telefonního čísla je potřeba předat ČVOP operátorovi, ke kterému chcete služby přenést. Platnost ČVOP je 60 dní. Pokud jeho platnost vyprší, ozvěte se nám na 800 33 00 69, dáme Vám nové.
 
Nejbližší datum, kdy je možné služby převést, poznáte z ČVOP. Měsíc převodu zastupuje 4. a 5. číslice ČVOP a den pak 6. a 7. číslice.
 
Příklad: 12312181234567 = 18. 12.
 
Jak telefonní číslo zrušit
 
Vyplněním žádosti o zrušení služby jste podali platnou písemnou výpověď a začala běžet 42denní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí bude Vaše číslo zrušeno.
 
Pokud si zrušení čísla během této doby rozmyslíte a budete chtít vzít svou výpověď zpět, ozvěte se nám na číslo 800 33 00 69 nebo se stavte v kterékoliv O2 Prodejně.
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