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O2 mobilní hlasova služba
účastnická smlouva - Specifikace služby

Prosím, čitelně vyplňte a vybrané možnosti označte. A'B:C-Dh !2:3i4i

1. účastník
Příjmení, jméno, titul: 
Obchodní firma/název: Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Ulice: Rytířská Č. popisné: 404 Č. orientační: 12

Obec - městská část: Praha PSC: 11000

Rodné číslo:
VyptAuje nepodnfkajici osoóa.

Referenční číslo:

Číslo pasu:
Pouze pro cizince.

Stáť.lCZ MČ: 71009256

DIC:

2. mobilní telefonní číslo

Telefonní číslo: Číslo SIM karty

I I Součástí této žádosti jsou přílohy se seznamem telefonních čísel v počtu ks, kterých se požadovaná změna týká.

3. DALSI identifikační A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Číslo OP Účastníka: lOUUGOJci
Mobilní tel. kontakt: 733 673 904 E-mailový kontakt: marek.vitous@hygpraha.cz
Zástupce:
příjmení, jméno, titul Marek Vitouš, DiS
Rodné číslo Zástupce: číslo OP Zástupce:

4. TARIF SLUŽBY
Nedílnou součásti tarifu FREE O2 Plus je Internet v mobilu S, u tarifů FREE CZ a FREE EU pak Internet v mobilu M a u tarifu FREE EU Plus Internet v mobilu L.
Tarif Internetu v mobilu nelze zrušit samostatně, lze jej však oproti standardním podmínkám zvýšit v rámci řady (M, L, XL, XXL), v takovém případě se měsíční paušál tarifu FREE zvýši o 
odpovídající rozdíl standardních cen tarifů Internet v mobilu.
U tarifů FREE EU a FREE EU Plus je v měsíčním paušálu zahrnut objem volných minut pro volání z ČR do zahraničí zóny 1 až 4 (viz Ceník). Cena za hovory uskutečněné nad tento objem 
bude vyúčtována nejpozdéji v následujícím zúčtovacím období.

Název tarifu FREE modrý + 1GB se závazkem

I I Sleva 02 lnternet/02 TV

24 měsíců (Speciální nabídka) [ | bez závazku

5. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
Internet v mobilu + S Q M Q L Q XL Q XXL

Služba roaming bude zapojena po 30 dnech od aktivace čísla ve variantě Easy s Eurotarifem 
(voláni v rámci dané země a do ČR).

Internet v mobilu [ | S [ | M | [ L [ [ XL [ | XXL

[ I Volání bez hranic [ [ Eurotarif [ | Blokace roamingu

I [ Jiné služby:

I I MULTISIM 1 

I I MULTISIM 2
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6. ÚDAJE K AKTIVACI

Nová aktivace Převod z předplaceného tarifu Převod z Tandem karty Aktivace s přenesením čísla od jiného poskytovatele

Číslo výpovědi opouštěného poskytovatele (ČVOP)

Opouštěný poskytovatel 

Přenášené telefonní číslo 

SMS:

Mimořádná jistota (Kč)

Kontakty pro 
přenesení:

Preferované datum přeneseni 

e-mail;

Dle ČI. 5.4.8 Všeobecných podmínek

7. zvláštní ujednaní

Název akce cena 598,- s DPH

8. VYÚČTOVÁNÍ ZA SLUŽBY - ZPŮSOB PLATBY
žádám o zasílání vyúčtování: ___

Mobilní číslo; E-mail

Elektronického [ [ Elektronického a papírového (N^enPll^^pUiěn platný e-mail, bude zasláno [ [ Papírového

Přihlašovací jméno: 
(Pouze pro IČ Účastníky)

V případě objednání papírového vyúčtování, bude zasíláno na adresu účastníka. Požadujete-li zasílat na jinou adresu, uveďte:

Příjmení, jméno, titul:
Obchodní firma/název:

Číslo popisné /
orientační:Ulice:

PSC:

Způsob platby

□
inkasem
z bankovního účtu 

!—I v hotovosti

s limitem do:

Obec - městská část 

Kč Pro platbu inkasem z účtu použijte příjmový účet Poskytovatele č. 
500114004/2700

převodem
z bankovního účtu I I poukázkou typu A na poště Číslo účtu / kód banky:

9. zpracovaní osobních udaju
o uveřejněni ve veřejném telefonním seznamu můžete požádat prostřednictvím formuláře .Zveřejněni v telefonním seznamu a informačních službách". Na tomto formuláři můžete též 
požádat, aby bylo v rámci uveřejnění Vašich údajů ve veřejném telefonním seznamu uvedeno, že si nepřejete být kontaktován za účelem marketingu.

Uveřejňované údaje mohou být v souladu se zákonem předány dalším vydavatelům telefonních seznamů či provozovatelům informačních služeb.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely dle čl. 6.4. Všeobecných 
podmínek a s oslovováním s marketingovými nabídkami prostřednictvím čisla služby a dalších 
kontaktních údajů, které jsem 02 poskytl, dle čl. 6.6 Všeobecných podmínek.

I....I Nesouhlasím

L
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10. POPIS SLUŽEB A PODMÍNKY ZAVAZKU
Popis základní služby; Služba zahrnuje voláni a odesíláni SMS z mobilní šité 02 na účastnická čisla v ČR i další služby zahrnuté v mésičnim paušálu zvoleného základního tarifu nebo 
rekurentního baličku určeného pro vnitrostátní provoz. Základní služba umožňuje bezplatné voláni na čisla tísňového voláni, včetné lokalizace volajícího. Základní služba nezahrnuje služby 
poskytované prostřednictvím síti partnerských operátorů (Roaming), pokud nejsou součástí základního tarifu.

Volitelné služby: Jsou poskytovány nad rámec smlouvy na základní službu. Volitelnou službu lze čerpat na základě samostatné objednávky (např. spojení vzniklá v šitích zahraničních 
operátonj - roamingová spojení, mezinárodni hovory, MMS či zadáváni příkazů k platebním transakcím prostřednictvím audiotexových linek, Premium SMS/MMS nebo příkazem na 
Internetu). Druhy volitelných služeb, aktuální ceny a způsoby jejich objednáni jsou upraveny v části Volitelné služby, která je Přílohou č. 1 Ceníku a která je vydávána vždy k 1. a 15. dni 
kalendářního měsíce s dobou piatnosti maximáině 16 dnů. Každým čerpáním volitelné služby uzavíráte s 02 samostatnou smlouvu na základě aktuálně platných podmínek.

Ke službě máte automaticky možnost využit datové přenosy (služby Internet mobilu). Data jsou poskytována prostřednictvím technologií GPRS, EDGE, UMTS. HSDPA, CDMA. HSPA+. 
HSPA+DC a LTE.

Služba se závazkem: V případě využití Speciální nabídky se zavazujete řádně užívat službu a platit za ni po dobu závazku výměnou za zvýhodněnou cenu měsíčního paušálu nebo 
zvýhodněnou cenu telekomunikačního zařízeni. Závazek plynoucí ze zvýhodněné ceny měsíčního paušálu se po uplynutí doby závazku automaticky obnovuje o stejnou dobu 
(autoprolongace).

Při ukončeni smlouvy před uplynutím doby trváni závazku výpovědi z Vaši strany nebo dohodou, je 02 oprávněna Vám vyúčtovat úhradu za předčasné ukončení (paušální odškodnění). 
Výše úhrady pro spotřebitele činí jednu pětinu součtu měsíčních paušálů (podle aktuálního paušálu základní služby včetné DPH) zbývajících do konce sjednané doby závazku a pro ostatní 
účastníky součet měsíčních paušálů (podle aktuálního paušálu základní služby včetné DPH) zbývajících do konce sjednané doby závazku. V případě nákupu telekomunikačního zařízeni za 
zvýhodněnou cenu se k výši úhrady připočítá rozdíl mezi zvýhodněnou kupní cenou teiekomunikačniho zařízeni a standardní kupní cenou u 02 dle Ceníku. V případě porušeni závazku 
řádné užívat službu a platit za ni má 02 právo na zaplaceni smluvní pokuty ve stejné výši.

11. PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat za Účastníka a na jeho účet. Souhlasím s pořízením kopie mých osobních dokladů (čl. 2.3 VP) pro účely doložení identifikace a ochrany před podvody 
ze strany třetích osob. Podpisem potvrzuji, že jsem převzal SIM kartu s číslem uvedeným v bodě 2 výše. Beru na vědomi, že odpovídám za využíváni Služeb/SÍM karty dle čl. 11.4 VP a 
proto se zavazuji 02 nahlásit připadnou krádež nebo podezřeni na zneužiti.
Beru na vědomi, že 02 poskytuje služby za podmínek stanovených 02, které jsou obsaženy na této Specifikaci, ve Všeobecných podmínKách, a Ceníku, se kterými jsem měl možnost se 
seznámit a zavazuji se tyto smiuvni podmínky dodržovat. 02 neakceptuje užiti obchodních podmínek jiných osob na tento smluvní vztah. Úpravy v rámci tohoto formuláře lze činit jen tak, 
jak to struktura formuláře předvídá; jiné úpravy nebudou akceptovány. Smlouvu nelze uzavřít s výhradou, dodatkem či odchylkou od smluvních podmínek uvedených výše ani rekapitulací 
jinými slovy.

Není Vám cokoli jasné? Zeptejte se prosím před podpisem.

12. PODPISY
[X| Souhlasím s podpisem tohoto dokumentu vlastnoručním digitálním podpisem.

Účastník
Jméno a příjmení:

Datum a místo podpisu;

Za 02 Czecíi Republic a.s.
Hygienická stanice hlavního města Prahy Jméno a příjmení: Lenka Mynková

V VM15. Datum a místo podpisu:

Podpis a razítko (v případě zákonného zastoupeni, podpis zákonného zástupce): Podpis a razítko (v případě podáni žádosti na prodejním místě);

Hygienická stanice hi.m. Prahy
se sídlem v Praze

PROVOZNĚ ORGANIZAČNÍ ODDÉLENÍ ^ 

Rytířská 12,110 01 Praha 1 /y M 
tel, 296 336 789, 296 336 741
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