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Datum převzetí       Příloha ke Smlouvě č.       Telefonní číslo:       
identifika ční kód:       
heslo:       

Zde nalepte štítek s identifika čním 
kódem a heslem  

 

 

VYTÁČENÉ PŘIPOJENÍ K INTERNETU 
Detailní  specifikace  služby 

 

1. Zákazník 
Jméno, p říjmení  a titul fyzické osoby, obchodní firma či název :        

Referenční číslo plátce (pouze pokud již jste naším Zákazníkem):        

2. Registra ční údaje  
 

2.1. Zvolený tarifní program (automaticky je nabízen Internet STANDARD, pokud neuvedete jinak) 
Připojení ke služb ě Internet BASIC        

 Internet STANDARD    Internet ISDN  

2.2. Doplňkové služby  - Zákazník  žádá o zřízení těchto doplňkových služeb (označte křížkem) 
Office OnLine    
O2 PC Strážce   O2 PC Strážce Plu s   O2 PC Strážce Plus 5   

 
2.3. Zvolený zp ůsob platby 1) (označte křížkem) 

telefonním ú čtem 2):  fakturou  formou p ředplatného - jednou ro čně3):  
 
2.4. Úplné číslo tel. / ISDN p řípojky , na kterou bude účtována cena za poskytování služeb Vytáčeného připojení k internetu: 

+ 4 2 0          
 

Souhlas  plátce uvedené telefonní p řípojky  s účtováním služby na toto číslo (vyplňte pouze tehdy, když Zákazník služby 
Vytáčeného připojení k internetu není současně plátcem této telefonní přípojky): 
 

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

       

Referenční číslo plátce :        

1) Zákazník je povinen za užívání služeb Vytáčeného připojení k internetu platit cenu podle doručených faktur Poskytovatele. Cena za standardní služby je uvedena v ceníku. 

2) v případě zvolení platby přes telefonní účet je nutno také vyplnit bod 2.4 

3) U ročního předplatného je nabízena sleva dle platného ceníku služeb Vytáčeného připojení k internetu, platba je možná pouze fakturou. Netýká se doplňkové služby ani služby 
Internet ISDN. 
 

3. Přílohy Specifikace (vyplní Poskytovatel) 

 
  Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu 

 
  Obchodní podmínky pro poskytování doplňkové služby O2 PC Strážce 

 

 
   jiné přílohy:       

 
4. Podpisy smluvních stran 
 

Za Poskytovatele:  Za Zákazníka: 
V       dne       V       dne        

             
jméno a příjmení  jméno a příjmení 

                   
místo 

 
místo / telefon  fax / e-mail 

  
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

 
podpis a razítko (obchodní firma) 

   
 

 
  

 

Vyplňte prosím a odešlete kopii formulá ře na adresu spole čnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
 

Originál formuláře a Váš identifikační kód pečlivě uschovejte. Specifikace nabývá platnosti dnem jejího podpisu Zákazníkem.  
 

Informace o službách společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., a jejich podmínkách Vám rádi poskytneme na bezplatné lince  

Telefonického centra služeb 800 123 456 nebo na www.cz.o2.com. 

 


