
Vyplní Poskytovatel: 
Datum převzetí:       Příloha ke Smlouvě č.:       

Memobox 
Specifikace  

 

1. ZÁKAZNÍK 
Jméno, příjmení a titul fyzické osoby / obchodní 

firma či název:       

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

Rodné číslo /  
IČ (je-li přiděleno): 

2. SPECIFIKACE SLUŽBY 
     Žádám o:  zřízení schránky Memobox Virtual  aktivaci služby Memobox e-mail  
  změnu údajů 1  zrušení schránky Memobox Virtual 

            Číslo  schránky Memobox Virtual 
(při zřízení vyplní Poskytovatel)    zřízena dne:  

3. VYÚČTOVÁNÍ ZA SLUŽBU 
 Zahrnout do Vyúčtování za služby k telefonní přípojce č:        
 Samostatným Vyúčtováním za služby  (specifikujte níže) 

A) podle druhu služby - tištěné B) jednou položkou – tištěné 2 Druh Vyúčtování 
 C) podle druhu služby – elektronicky 3  

Bezplatné vyúčtování Bezplatně žádám dodávat:  
(Označte  písmeno odpovídající jednomu z výše uvedených druhů)  A  B  C 

Další vyúčtování  
(Jedná se o placenou službu) Kromě bezplatného vyúčtování žádám ještě dodávat:   A  B  
Vyúčtování dodávat (zasílat) Jméno a příjmení fyzické osoby / obchodní firma či název: 

      
 na adresu Zákazníka  
(dle bodu 1 Smlouvy) 

IČ / DIČ:        /       

 
na jinou adresu  
(prosím vyplňte): Ulice:       Číslo popisné/ 

orientační:       /       

PSČ:       Obec - městská část:       

Způsob platby  inkasem z bankovního účtu převodem z bankovního účtu 
 prostřednictvím SIPO poukázkou typu A v hotovosti na poště 

Číslo účtu / kód banky:       /       
      

Pro platbu inkasem z účtu použijte 
příjmový účet Poskytovatele číslo:  
6007 – 0700103393/0300 Spoj. číslo pro SIPO:
4. DATUM ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

Tato Specifikace se uzavírá na:  dobu neurčitou od:          

  dobu určitou od:       do:        
5. PŘÍLOHY SPECIFIKACE (vyplní Poskytovatel) 
   Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné telefonní služby a Univerzální služby 
    jiné přílohy:       
6. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 
Za Poskytovatele:     Za Zákazníka: 

V       dne       V       dne       
            

Jméno a příjmení 
 

Jméno a příjmení 
   
   

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  Podpis a razítko (obchodní firma) 
Informace o službách společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., a jejich podmínkách Vám rádi poskytneme  

na bezplatné O2 Lince 800 02 02 02 nebo na www.cz.o2.com. 
 

Identifikační údaje obchodního zástupce – vyplní obchodní zástupce Poskytovatele před odesláním k dalšímu zpracování (pouze pro vnitřní potřebu). 

Jméno:       Tel.:       Segment / prod.útvar        /      
 
1 Do příslušných polí uveďte nové údaje. 
2 Zákazník bere na vědomí, že Vyúčtování za služby jednou položkou nemusí vždy splňovat náležitosti daňového dokladu.  
3 V případě volby elektronické formy Vyúčtování si musí Zákazník aktivovat službu e-účet na adrese e-ucet.cz.o2.com. 

Telefónica 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 1.9.2006. 
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