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O2 MOBILNÍ INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ 
Účastnická smlouva - Specifikace služby

aktivace_358

1. 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:Stát:

2. MOBILNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO
Telefonní číslo:

Číslo CDMA:

Číslo WiFi:

Číslo SIM karty

Číslo SIM karty

4. TARIF SLUŽBY

3. DALŠÍ IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Číslo OP Účastníka

Mobilní tel. kontakt: E-mailový kontakt:

Zástupce:  
příjmení, jméno , titul

Rodné číslo Zástupce: Číslo OP Zástupce:

  Mobilní Internet 1,5 GB   Mobilní Internet 5 GB   Mobilní Internet 10 GB   Mobilní Internet 20 GB

 Jiný:

  Nová aktivace   Přidání tarifu služby   Změna technologie

6. ÚDAJE K AKTIVACI NEBO ZMĚNĚ SLUŽBY

5. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

  50MB

  O2 roaming (Přenesená data jsou zpoplatněna dle aktuálního čerpání) 

  Balíček Evropa:   250MB   500MB   1GB

  50MB  Balíček Svět:   250MB   500MB   1GB

Jiný:

Jiný:

Chcete-li užívat roaming častěji, doporučujeme aktivaci některého z balíčků:

  Internet Aktiv Air  Internet Optimal Air

Technologie:

Mimořádná jistota (Kč) Dle čl. 5.4.8 Všeobecných podmínek

  Se závazkem na 24 měsíců  Bez závazku

  Mobilní Internet 3GB
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9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

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 si přejete změnit rozsah udělených souhlasů, využijte k tomu formulář „Změna specifikace zpracování osobních údajů, zveřejnění v telefonním seznamu a zasílání obchodních 
sdělení“.

Název akce

10. VYÚČTOVÁNÍ A PLATBY

V případě objednání tištěného 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:

Žádám o zasílání vyúčtování:   Elektronického   Elektronického a tištěného   Tištěného

Mobilní číslo:   E-mail:

(Není-li vyplněn platný e-mail, bude zasláno 
jen tištěné)

Přihlašovací jméno: 
(Pouze pro IČ Účastníky)

Způsob platby Pro platbu inkasem z účtu použijte příjmový účet Poskytovatele č. 500114004/2700

Číslo účtu / kód banky:

  inkasem  
  z bankovního účtu

/

 s limitem do:  Kč

  převodem  
  z bankovního účtu

 v hotovosti 
 poukázkou typu A na poště

ESN / IMEI

 ID heslo (CDMA)Počet měsíců / délka závazku

HW jistota (Kč)

  Datum původní žádosti

Zvláštní podmínky

7. SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZAŘÍZENÍ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

Sleva ze standardní ceny telekomunikačního zařízení:

Podpisem této Specifikace potvrzujete, že jste převzal zboží s ESN/IMEI uvedeným v tomto bodě.

  HW závazek

ID dokumentu:
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  Souhlasím s podpisem tohoto dokumentu vlastnoručním digitálním podpisem.

11. POPIS SLUŽBY A PODMÍNKY ZÁVAZKU
základní služba: Základní služba 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. 
 
Volitelné služby: Jsou poskytovány nad rámec smlouvy na základní službu. 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. 
 
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, není-li účastník spotřebitelem, 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.

Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat za Účastníka a na jeho účet. Souhlasím s pořízením kopie mých osobních dokladů (čl. 2.3 VP) pro účely doložení identifikace a ochrany před podvody 
ze strany třetích osob. Podpisem potvrzuji, že jsem převzal SIM kartu s číslem uvedeným v bodě 2 výše. Beru na vědomí, že odpovídám za využívání Služeb/SIM karty dle čl. 11.4 VP 
a proto se zavazuji O2 nahlásit případnou krádež nebo podezření na zneužití.  
Beru na vědomí, že O2 poskytuje služby za podmínek stanovených O2, které jsou obsaženy na této Specifikaci, ve Všeobecných podmínkách a Ceníku, se kterými jsem měl možnost se 
seznámit a zavazuji se tyto smluvní podmínky dodržovat. O2 neakceptuje užití obchodních podmínek jiných osob na tento smluvní vztah. Úpravy v rámci tohoto formuláře lze činit jen tak, 
jak to struktura formuláře předvídá; jiné úpravy nebudou akceptovány. Smlouvu nelze uzavřít s výhradou, dodatkem či odchylkou od smluvních podmínek uvedených výše ani rekapitulací 
jinými slovy. 
  
Akce HW BONUS 
K této transakci došlo v době trvání marketingové akce HW BONUS, která se řídí pravidly akce HW BONUS, vyhlášenými pro období, ve kterém byla tato transakce uskutečněna, 
zveřejněnými na www.o2.cz a uvedenými níže v tomto dokumentu. Účastník prohlašuje, že s těmito pravidly byl seznámen a souhlasí s nimi. Pokud mu v rámci akce vznikne nárok 
na slevu a využije ji, zavazuje se účastník zaplatit společnosti O2 Czech Republic částku odpovídající skutečně vyčerpané slevě, pokud (a) do 45 dnů od provedení této transakce nezačne 
využívat sjednanou službu s tarifem, jichž se transakce týká (zejm. neaktivuje-li SIM se službou v síti O2 nebo nesplní-li podmínky stanovené ceníkem O2 pro poskytování sjednaného 
tarifu), nebo (b) během 24 měsíců od provedení této transakce dojde na základě jednání účastníka, v důsledku porušení jeho povinnosti nebo z jiného důvodu na jeho straně k ukončení či 
omezení závazku účastníka řádně využívat službu s tarifem, jichž se transakce týká, a platit za ni, ke změně tarifu na tarif zpoplatněný nižší ceníkovou cenou nebo k ukončení smlouvy 
o poskytování služby nebo (c) pokud bude porušen kterýkoli jiný předpoklad trvání nároku na slevu dle pravidel akce HW BONUS.     

Není Vám cokoli jasné? Zeptejte se prosím před podpisem.

12. PROHLÁŠENÍ

13. 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: Podpis a razítko (v případě podání žádosti na prodejním místě):

ID dokumentu:
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Účastnická smlouva - Specifikace služby
aktivace_358
1. 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. MOBILNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO
Telefonní číslo:
Číslo CDMA:
Číslo WiFi:
Číslo SIM karty
Číslo SIM karty
4. TARIF SLUŽBY
3. DALŠÍ IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Číslo OP Účastníka
Mobilní tel. kontakt:
E-mailový kontakt:
Zástupce: 
příjmení, jméno , titul
Rodné číslo Zástupce:
Číslo OP Zástupce:
  Mobilní Internet 1,5 GB
  Mobilní Internet 5 GB
  Mobilní Internet 10 GB
  Mobilní Internet 20 GB
  Nová aktivace
  Přidání tarifu služby
  Změna technologie
6. ÚDAJE K AKTIVACI NEBO ZMĚNĚ SLUŽBY
5. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
  50MB
  O2 roaming
(Přenesená data jsou zpoplatněna dle aktuálního čerpání) 
  Balíček Evropa:
  250MB
  500MB
  1GB
  50MB
  Balíček Svět:
  250MB
  500MB
  1GB
Chcete-li užívat roaming častěji, doporučujeme aktivaci některého z balíčků:
  Internet Aktiv Air
  Internet Optimal Air
Mimořádná jistota (Kč)
Dle čl. 5.4.8 Všeobecných podmínek
  Se závazkem na 24 měsíců
  Bez závazku
  Mobilní Internet 3GB
O2 MOBILNÍ INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ
9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
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 si přejete změnit rozsah udělených souhlasů, využijte k tomu formulář „Změna specifikace zpracování osobních údajů, zveřejnění v telefonním seznamu a zasílání obchodních sdělení“.
10. VYÚČTOVÁNÍ A PLATBY
V případě objednání tištěného 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:
Žádám o zasílání vyúčtování:
  Elektronického
  Elektronického a tištěného
  Tištěného
Mobilní číslo:
  E-mail:
(Není-li vyplněn platný e-mail, bude zasláno jen tištěné)
Přihlašovací jméno:
(Pouze pro IČ Účastníky)
Způsob platby
Pro platbu inkasem z účtu použijte příjmový účet Poskytovatele č. 500114004/2700
Číslo účtu / kód banky:
  inkasem 
  z bankovního účtu
/
 s limitem do:
 Kč
  převodem 
  z bankovního účtu
 v hotovosti
 poukázkou typu A na poště
ESN / IMEI
 ID heslo (CDMA)
Počet měsíců / délka závazku
HW jistota (Kč)
  Datum původní žádosti
Zvláštní podmínky
7. SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZAŘÍZENÍ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
Podpisem této Specifikace potvrzujete, že jste převzal zboží s ESN/IMEI uvedeným v tomto bodě.
  HW závazek
ID dokumentu:
O2 MOBILNÍ INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ
  Souhlasím s podpisem tohoto dokumentu vlastnoručním digitálním podpisem.
11. POPIS SLUŽBY A PODMÍNKY ZÁVAZKU
základní služba: Základní služba 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.Volitelné služby: Jsou poskytovány nad rámec smlouvy na základní službu. 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.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, není-li účastník spotřebitelem, 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.
Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat za Účastníka a na jeho účet. Souhlasím s pořízením kopie mých osobních dokladů (čl. 2.3 VP) pro účely doložení identifikace a ochrany před podvody ze strany třetích osob. Podpisem potvrzuji, že jsem převzal SIM kartu s číslem uvedeným v bodě 2 výše. Beru na vědomí, že odpovídám za využívání Služeb/SIM karty dle čl. 11.4 VPa proto se zavazuji O2 nahlásit případnou krádež nebo podezření na zneužití. 
Beru na vědomí, že O2 poskytuje služby za podmínek stanovených O2, které jsou obsaženy na této Specifikaci, ve Všeobecných podmínkách a Ceníku, se kterými jsem měl možnost se seznámit a zavazuji se tyto smluvní podmínky dodržovat. O2 neakceptuje užití obchodních podmínek jiných osob na tento smluvní vztah. Úpravy v rámci tohoto formuláře lze činit jen tak, jak to struktura formuláře předvídá; jiné úpravy nebudou akceptovány. Smlouvu nelze uzavřít s výhradou, dodatkem či odchylkou od smluvních podmínek uvedených výše ani rekapitulací jinými slovy.
 
Akce HW BONUS
K této transakci došlo v době trvání marketingové akce HW BONUS, která se řídí pravidly akce HW BONUS, vyhlášenými pro období, ve kterém byla tato transakce uskutečněna, zveřejněnými na www.o2.cz a uvedenými níže v tomto dokumentu. Účastník prohlašuje, že s těmito pravidly byl seznámen a souhlasí s nimi. Pokud mu v rámci akce vznikne nárokna slevu a využije ji, zavazuje se účastník zaplatit společnosti O2 Czech Republic částku odpovídající skutečně vyčerpané slevě, pokud (a) do 45 dnů od provedení této transakce nezačne využívat sjednanou službu s tarifem, jichž se transakce týká (zejm. neaktivuje-li SIM se službou v síti O2 nebo nesplní-li podmínky stanovené ceníkem O2 pro poskytování sjednaného tarifu), nebo (b) během 24 měsíců od provedení této transakce dojde na základě jednání účastníka, v důsledku porušení jeho povinnosti nebo z jiného důvodu na jeho straně k ukončení či omezení závazku účastníka řádně využívat službu s tarifem, jichž se transakce týká, a platit za ni, ke změně tarifu na tarif zpoplatněný nižší ceníkovou cenou nebo k ukončení smlouvyo poskytování služby nebo (c) pokud bude porušen kterýkoli jiný předpoklad trvání nároku na slevu dle pravidel akce HW BONUS.    
Není Vám cokoli jasné? Zeptejte se prosím před podpisem.
12. PROHLÁŠENÍ
13. 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:
Podpis a razítko (v případě podání žádosti na prodejním místě):
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