
 
 

 

OBJEDNÁVKA SLUŽBY O2 INTERNET ADSL 
 
 

Současné zřízení :  telefonní linky  ANO  NE O2 TV ANO  NE 
 

Čitelně vyplňte a vybrané možnosti označte křížkem. Tučně orámovaná pole jsou nezbytná pro zadání objednávky. 
1. ZÁKAZNÍK 

Telefonní číslo (je-li přiděleno) :       

Referenční číslo (je-li přiděleno) :       

Jméno, příjmení a titul fyzické 
osoby / obchodní firma či název:       

IČO / Rodné číslo:       

Kontaktní emailová adresa:       Mobilní telefon:       

Identifikace prodejce - BSCS kód:       Jméno a příjmení:       

Technická kontaktní osoba: 
(na straně zákazníka – kontakt)       

2. REGISTRAČNÍ ÚDAJE 

A. Způsob instalace 
 Bez instalace  Základní instalace – za 1796,90 Kč  Rozšířená instalace – za 2986,90 Kč 

B. Typ služby 
 O2 Internet ADSL   8M  

 O2 Internet ADSL 16M  

  

C. Zřízení služby  

 se závazkem na 12 měsíců – za 1 Kč  bez závazku na 12 měsíců – za 1178,10 Kč 

D. Doplňkové služby 
 Zvýšená servisní podpora  Pevná IP adresa 

E. Typ koncového zařízení – modem 
 Huawei EchoLife HG520i - WiFi + 4x Ethernet  za 990 Kč  

 ADSL2+ modem - WiFi + 4x Ethernet  za 1 Kč (pouze pro SOHO a BS zákazníky)  

 ZyXEL P660RU-T3 Combo - 1x Ethernet + 1x USB za 832 Kč  

 Bez modemu  

F. Adresa pro zaslání modemu Jméno, příjmení:       Obec:       
(není-li vyplněno, je modem odeslán na 
adresu umístění) Ulice a č.p./ orient.:       PSČ:       
G. Zvláštní ujednání    
 
Prohlašuji, že  jsem se seznámil s Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně dostupných služeb, včetně konvergentních 
služeb, elektronických komunikací prostřednictvím pevných a mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
s příslušnými Provozními podmínkami a Ceníkem služby xDSL, se kterými souhlasím a které se zavazuji dodržovat 
 
3. PODPIS ZÁKAZNÍKA 

                        V                                       dne       

Jméno a příjmení       Telefon       
 Podpis a razítko 

(obchodní firma)  
Uvedené ceny jsou s DPH  / Platnost tiskopisu od 1.2.2009. 


	Současné zřízení :  telefonní linky
	ANO
	NE
	O2 TV
	ANO
	NE
	Čitelně vyplňte a vybrané možnosti označte křížkem. Tučně orámovaná pole jsou nezbytná pro zadání objednávky.

	B. Typ služby

