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Vyplní Poskytovatel: 

Datum převzetí:       Příloha k dodatku ke Smlouvě č.:       
 

O2 Telekonto - podporované platby  
Specifikace služby 

Prosím, čitelně vyplňte a vybrané možnosti označte křížkem 
1. ZÁKAZNÍK 

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

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

IČ (je-li přiděleno): 

2. TELEFONNÍ ČÍSLO u kterého služba bude, případně je  zřízena 

                      

3. VÝBĚR  SLUŽBY 
       ZŘÍZENÍ          ZMĚNA           ZRUŠENÍ 

4. ZŘÍZENÍ KARET   

 Název karty   Ano   Ne 

 

Pokud zákazník na dotčeném referenčním čísle kartu má novou nezřizujeme a službu přiřadíme ke stávající kartě. 
Pokud kartu nemá bude při zřízení služby automaticky vyrobena a odeslána 1 ks karta s názvem INTERNET a limitem 100 min. 
Požaduje-li zákazník jiný počet, název nebo limit vyplňte následující údaje. Limit lze zvolit z hodnot: 100, 300, 500, 1 000 nebo 5 000 minu. 
Název karty je společný pro všechny karty zvoleného měsíčního  limitu a může obsahovat  max. 20 znaků,  jen abeceda a číslice, včetně mezer a znaků . , -  . 
Pokud je požadováno víc druhů karet použijte standardní Specifikaci služby O2 Telekonto) 
 

1. ks:     Pro 
limit:       minut Název karty                           

5. PODPOROVANÉ PLATBY   

 Úhrada služby O2 Internet Expres / O2 Internet Komplet / Internet Broadband / O2 TV prostřednictvím služby O2 Telekonto* : 
  

5.1 Telefonní číslo       Zákazník (účastník)       Referenční  
číslo plátce        

 Typ služby                 

 Typ poplatku        

 Převádět procentuální část platby **        

 Převádět pevnou částku***         
 Platnost podporované platby ****  
 Začátek platnosti        Konec platnosti       

Počet  
zúčt. období        

 
 

5.2 Telefonní číslo       Zákazník (účastník)       Referenční  
číslo plátce        

 Typ služby                 

 Typ poplatku        

 Převádět procentuální část platby **        

 Převádět pevnou částku***         
 Platnost podporované platby ****  
 Začátek platnosti        Konec platnosti       

Počet  
zúčt. období        
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5.3 Telefonní číslo       Zákazník (účastník)       Referenční  
číslo plátce        

 Typ služby                 

 Typ poplatku        

 Převádět procentuální část platby **        

 Převádět pevnou částku***         
 Platnost podporované platby ****  
 Začátek platnosti        Konec platnosti       

Počet  
zúčt. období        

 
 

5.4 Telefonní číslo       Zákazník (účastník)       Referenční  
číslo plátce        

 Typ služby                 

 Typ poplatku        

 Převádět procentuální část platby **        

 Převádět pevnou částku***         
 Platnost podporované platby ****  
 Začátek platnosti        Konec platnosti       

Počet  
zúčt. období        

 
 

5.5 Telefonní číslo       Zákazník (účastník)       Referenční  
číslo plátce        

 Typ služby                 

 Typ poplatku        

 Převádět procentuální část platby **        

 Převádět pevnou částku***         
 Platnost podporované platby ****  
 Začátek platnosti        Konec platnosti       

Počet  
zúčt. období        

 
 

5.6 Telefonní číslo       Zákazník (účastník)       Referenční  
číslo plátce        

 Typ služby                 

 Typ poplatku        

 Převádět procentuální část platby **        

 Převádět pevnou částku***         
 Platnost podporované platby ****  
 Začátek platnosti        Konec platnosti       

Počet  
zúčt. období        
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5.7 Telefonní číslo       Zákazník (účastník)       Referenční  
číslo plátce        

 Typ služby                 

 Typ poplatku        

 Převádět procentuální část platby **        

 Převádět pevnou částku***         
 Platnost podporované platby ****  
 Začátek platnosti        Konec platnosti       

Počet  
zúčt. období        

 
 

V případě již zřízené služby O2 Telekonto uveďte číslo karty, na kterou budou služby účtovány:               
 

6. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 
Za poskytovatele:  Za zákazníka: 
V       dne       V       dne       
  

            
jméno a příjmení 

 
jméno a příjmení 

       
 

 
telefon / fax / e-mail 

   
   

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  podpis a razítko (obchodní firma) 
 

Karta včetně podkladů pro  použití služby bude zaslána na adresu, jenž je shodná s adresou uvedenou ve Specifikaci telefonní linky/digitální 
linky/Smlouvě/Tel.přihlášce. 

 

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        /      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Pokud není specifikován typ služby nebo typ poplatku, převádí se všechny poplatky za všechny služby O2 Internet Expres , Internet Broadband a O2 TV 
ve výši 100% 
 
**) Zbytek do 100 % se nepřevede na podporujícího plátce a zaplatí ho podporovaný plátce. 
 
***)  Zbytek do výše účtu se nepřevede a zaplatí ho podporovaný plátce, vyžaduje zadání konkrétního typu služby   
 
****) Lze specifikovat buď začátek a konec platnosti, nebo jen začátek platnosti, nebo jen konec platnosti, nebo jen začátek a počet zúčtovacích období 

http://www.cz.o2.com/
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