
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322.
Platnost Tiskopisu od 21. 6. 2014
Stránka  z 
1.4
01_formular.indd
LadaS
Adobe InDesign CS3 (5.0.3)
Acrobat Distiller 8.1.0 (Macintosh)
D:20090121153859+01'00'
D:20090121153859+01'00'
O2
4 pages
Prosím, čitelně vyplňte a vybrané možnosti označte. 
A
B
C
D
1
2
3
4
ZVEŘEJNĚNÍ V TELEFONNÍM SEZNAMU A INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH
Kód prodejce:
ID dokumentu:
1. ÚČASTNÍK
Příjmení, jméno, titul:
Obchodní firma/název:
Adresa elektronické pošty:
Rodné číslo:
Vyplňuje nepodnikající osoba.
Číslo pasu:
Pouze pro cizince.
IČ:
2. MOBILNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO
Příjmení, jméno, titul:
Obchodní firma/název:
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační:
Obec - městská část:
PSČ:
Adresa elektronické pošty:
Pseudonym:
Upřesnění:
WWW:
Telefonní číslo:
3. PŘEDMĚT SPECIFIKACE
  Fyzická osoba
  Fyzická osoba - podnikatel
  Právnická osoba
  Zveřejnění údajů - paušální služby
  Zveřejnění údajů - předplacené služby
  Souhlasím s uveřejněním svých osobních, resp. identifikačních údajů ve veřejném telefonním seznamu a informační službě dle čl. 6.7.     Všeobecných podmínek
  Ve veřejném telefonním seznamu prosím uveďte, že si nepřeji být kontaktován/a za účelem marketingu
  Zrušení zveřejnění údajů
Prohlašuji, že jsem účastníkem telefonního čísla v síti O2, k jehož zveřejnění v telefonním seznamu, resp. zpřístupnění pro účely informační služby   	byl v minulosti udělen souhlas, a žádám, aby toto mé číslo v telefonním seznamu, resp. informační službě nadále uváděno nebylo
Řádně vyplněný a podepsaný tiskopis zašlete laskavě na adresu: O2 Czech Republic a.s., Strategie a rozvoj - zákaznická data, Za Brumlovkou 266/2, P.O. BOX 1K101, 140 22 Praha 4. Vyplněný formulář včetně razítka a podpisu je možné naskenovat a poslat na adresu redakcets@o2.cz.
4. PODPISY
ÚČASTNÍK
Jméno a příjmení:
Datum a místo podpisu:
Podpis a razítko:
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