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Převod služeb poskytovaných v pevném místě
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 PŘÍPOJKY
Číslo přípojky:
  Součástí této žádosti je příloha se seznamem čísel přípojek v počtu
ks, kterých se požadovaná změna týká.
3. ADRESA (přesná adresa instalace přípojky)
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační:
Obec - městská část:
PSČ:
Číslo poschodí:
Kontaktní osoba:
Kontaktní e-mail:
Kontaktní telefon:
Číslo bytu:
Číslo místnosti:
4. DOSAVADNÍ ÚČASTNÍK
Příjmení, jméno, titul:
Obchodní firma/název:
Referenční číslo:
5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO TELEFONNÍ SEZNAM A MARKETINGOVÉ ÚČELY
  Souhlasím se standardním uveřejněním údajů dle bodu 1 této Specifikace 
  Souhlasím se standardním uveřejněním údajů dle bodu 3 této Specifikace 
  Žádám údaje neuveřejnit
  Žádám uveřejnit adresu elektronické pošty takto: 
Uveřejňované údaje mohou být v souladu se zákonem předány dalším vydavatelům telefonních seznamů či provozovatelům informačních linek. Pokud chcete mít v rámci uveřejnění Vašich údajů ve veřejném telefonním seznamu uvedeno, že si nepřejete být kontaktován za účelem marketingu, je nutné o to požádat způsobem uvedeným v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů ("Zásady"), který je k dispozici na www.o2.cz. V Zásadách jsou zároveň k dispozici veškeré informace o zpracování osobních údajů.
6. TARIF SLUŽBY
Služba je účtována dle zvoleného tarifu. Ceny a podmínky jejich uplatnění jsou uvedeny v Ceníku.
  O2 Hlasová služba 
  Se závazkem
  Bez závazku
  Domácí užití
Varianta služby:
  O2 Internetové připojení
  Se závazkem
  Bez závazku
  O2 TV
  Se závazkem
  Bez závazku
  Veřejná produkce
Závazek: Pokud si sjednáte tarif se závazkem, zavazujete se nepřetržitě využívat tarif a řádně a včas za něj platit po dobu trvání závazku, délka trvání závazku činí 24 měsíců.Není-li účastník spotřebitelem, závazek se automaticky obnovuje o stejnou dobu (autoprolongace).
 
Tarify pro domácí užití jsou určeny výhradně pro osobní užití a vlastní osobní potřebu. Službu O2 TV s těmito tarify nesmím užít v jakékoli formě pro veřejnou produkci, ani ji zpřístupnitna jakémkoli veřejnosti přístupném místě (restaurace, bar, sportbar, čekárna, recepce, ubytování a stravování, pohostinství, herna, kasino, kadeřnictví, salón, fitness centrum či obdobná centra, veřejnosti přístupná provozovna, apod.) Za veřejnou produkci se považuje i zpřístupnění služby skupině osob, se kterými nesdílím společnou domácnost. O2 má možnost kontroly umístění koncového zařízení Služby O2 TV a v případě jejího umístění v rozporu s touto smlouvou nebo prohlášením, má O2 právo Službu O2 TV omezit, přerušit, případně ji i zrušit. Souhlasím s tím, �e pokud mám sjednán tarif pro domácí užití a poruším zákaz veřejné produkce, jsem povinen uhradit O2 smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. O2 je též v souvislosti s porušením zákazu veřejné produkce oprávněna po mě požadovat náhradu škody s tím, že výše škody může mnohonásobně přesáhnout cenu Služby O2 TV. Údaje mohou být na požádání Poskytovatele ověřeny předložením příslušného dokladu k oprávnění užívat prostory.
Varianta služby:
Varianta služby:
7. POŽADOVANÉ DATUM PŘEVODU
Dnem převodu se původnímu účastníkovi Služba ruší. Současně bude ukončeno poskytování služby Předvolba operátora-přístup CPS a služby eúčet. Další doplňkové služby zůstanou aktivovány pouze se souhlasem původního Účastníka, a to v rozsahu dle bodu 10. Zvláštní ujednání.
8. VYÚČTOVÁNÍ ZA SLUŽBY
Pro platbu inkasem z účtu použijte příjmový
účet Poskytovatele č. 500114004/2700
/
V případě objednání papírového vyúčtování, bude zasíláno na adresu účastníka. Požadujete-li zasílat na jinou adresu, uveďte:
Způsob platby:
  převodem z bankovního účtu
  poukázkou typu A v hotovosti na poště
 inkasem z bankovního účtu s limitem do:
Žádám o zasílání vyúčtování:
  Elektronického
  Elektronického a papírového
  Papírového
Přihlašovací jméno:
(Pouze pro IČ Účastníky)
(Není-li vyplněn platný e-mail, bude zasláno jen papírové)
 Kč
E-mail:
Mobilní číslo:
Příjmení, jméno, titul:
Obchodní firma/název:
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační:
Obec - městská část:
PSČ:
Číslo účtu / kód banky:
9. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
10. PROHLÁŠENÍ
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. 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.
 
Není Vám cokoli jasné? Zeptejte se prosím před podpisem.
11. PODPISY
Nový účastník
Za O2 Czech Republic, a.s.
Jméno a příjmení:
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:
Jméno a příjmení:
Datum a místo podpisu:
Podpis a razítko:
12. ČÍSLA PŘÍPOJEK (příloha k dokumentu)
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