
 

 
DOMAIN OnLine Smlouva o změně Registrátora na Telefónica O2 

Czech Republic, a.s. 
 
Smluvní strany 
Provozovatel služby  

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., sídlo: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ 
60193336, DIČ CZ60193336. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v 
Praze, oddíl B, vložka 2322. 

na straně jedné 
 
 
Žadatel 

Jméno uživatele*:  
Identifikační kód (případně přihlašovací jméno do správy služeb „Moje konto“):
IČ: Odpovědná osoba:
DIČ:  Zápis v obchodním rejstříku (včetně spisové značky) : 
Adresa/sídlo   Ulice: Obec: PSČ: 
Tel.: Mobil: Fax: 
Kontaktní email: 

na straně druhé 
 

*) Uveďte jméno (fyzické osoby), nebo obchodní jméno a jméno zástupce společnosti.  
 
 
 
Žádám o změnu Registrátora na Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
 
Název domény**:   
 
**)  Uveďte doménu ve tvaru: nasefirma.cz. V případě, že formulář nebude řádně vyplněn, nelze provést změnu 
Registrátora domény. 
 
Tato Smlouva slouží POUZE ke změně Registrátora domény. V žádném případě neslouží k převodu 
domény na technické prostředky služby společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., (změnu 
Technické správce domény). Pro převod domény na technické prostředky společnosti Telefónica O2 
Czech Republic, a.s. použijte formulář Smlouva o zřízení, zrušení nebo změně domény. 
 
 
 Zvolený způsob platby za správu domény (označte křížkem): 

fakturou:   telefonním účtem: *)  

A. Úplné číslo tel. stanice, pro účely účtování          

 
*) V případě zvolení platby přes telefonní účet je nutno také vyplnit bod A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Souhlas tel. účastníka - plátce za uvedenou tel. stanici - s účtováním služby na toto číslo (vyplňte pouze tehdy, pokud 
Uživatel služby není současně plátcem tel. stanice): 
Jméno telefonního účastníka:  
Zastoupený (u právnických osob a fyzických osob - podnikatelů): 
IČ: 
DIČ: 
Rodné číslo (u nepodnikajících fyzických osob): 
Adresa/sídlo   Ulice: Obec: PSČ: 
Tel.: Mobil: Fax: 

Souhlasím s účtováním ceny za poskytování služeb podle této smlouvy na svém telefonním účtu k výše 
uvedenému tel. číslu 
 

Podpis: (na formuláři musí být originál podpisu)................................................................................... 

 
Poznámka 
 

 
Správa domény 2. úrovně se řídí platnými Obchodními podmínkami služby DOMAIN OnLine a  Ceníkem doplňkových 
služeb uveřejněných na stránkách společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Podpisem smlouvy zákazník souhlasí 
s Obchodními podmínkami služby DOMAIN OnLine.  
 
Žadatel je zodpovědný za pravdivost údajů, které ve Smlouvě uvedl. 
 
Podpisy smluvních stran 
 

     Za poskytovatele služby   
 
    
 
 
 
   Jonathan Collinson 
    Výkonný ředitel pro rozvoj produktů a služeb 
    Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
    V Praze 15. 3. 2006 

 

Držitel domény  
 
  místo ..................................  
 
  datum ....../....../...... 
 
 
  jméno  ...................................... 
 
 
  podpis................................................. 
                           originál podpisu 

 
 

Vyplňte a odešlete originál formuláře na adresu: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., provoz ISU, 
Fibichova 21, 130 00  Praha 3.  
 
Kopii formuláře pečlivě uschovejte. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Zákazníkem.  
Smlouvy zaslané e-mailem nebo faxem nebudou vyřízeny.  
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