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Objednávka dalších služeb
(k O2 Hlasové službě)
4. VÝBĚR SLUŽBY
.\O2_loga_bottom.jpg
3. TYP PŘIPOJENÍ
  Digitální linka ISDN2
  Digitální linka 2MBL
  Digitální linka ISDN30
  Přípojka
Objednávám níže uvedené služby:
Katalogové číslo, název
Službu požaduji zřídit na dobu
Zřídit
Ukončit
Změnit na
Doplňující údaje
   do:
   od:
  určitou
  neurčitou
   od:
5. NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (KTZ)
  standardní telefonní přístroj
  na dobu neurčitou
  jiný druh KTZ (prosím specifikujte):
  nadstandardní telefonní přístroj
  na dobu určitou
  změnit na
  ukončit
  zřídit
   do:
   od:
Smluvní vztah nájmu KTZ vzniká dnem akceptace této objednávky Poskytovatelem s účinností ode dne předání a převzetí KTZ a řídí se samostatnými 
Obchodními podmínkami pro poskytování služby Nájem koncového telekomunikačního zařízení.
1. ZÁKAZNÍK
Příjmení, jméno, titul:
Obchodní firma/název:
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační:
Obec - městská část:
PSČ:
Rodné číslo:
Vyplňuje nepodnikající osoba.
Číslo pasu:
Pouze pro cizince.
IČ:
Referenční číslo (Kód zákazníka):
DIČ:
2. ČÍSLO PŘÍPOJKY
Telefonní číslo:
  Součástí této žádosti jsou přílohy se seznamem telefonních čísel v počtu
ks, kterých se požadovaná změna týká.
Objednávka dalších služeb
.\O2_loga_bottom.jpg
9. PODPISY
Zákazník
Za Telefónica 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):
6. PŘÍLOHY (vyplní poskytovatel)
  Jiné:
  Obchodními podmínky pro poskytování služby Nájem koncového telekomunikačního zařízení
  Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné telefonní služby a Univerzální služby
7. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Podmínky pro poskytování objednaných služeb a dodací lhůty upravují Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné telefonní služby a Univerzální služby. V případě, že Poskytovatel neodmítne písemně tuto objednávku do 20-ti dnů od data jejího podání, je objednávka považována za akceptovanou. 
 
Ceny za poskytované služby a jiné související činnosti a cenové podmínky jsou uvedeny v Ceníku O2 Hlasových služeb, případně dalších Cenících vydaných Poskytovatelem, platných ke dni poskytnutí služby. Zákazník se zavazuje platit ceny za poskytnuté služby ve lhůtách splatnosti uvedených Poskytovatelem ve Vyúčtování za služby.
Objednávka je nedílnou součástí uzavřené Smlouvy / Specifikace / Tel. přihlášky.
8. UKONČENÍ SLUŽBY
, po uplynutí výpovědní lhůty
   ke dni:
  výpovědí
  dohodou
   ke dni:
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