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Operátor ti Účastník se dohodli. 2c Účastnická smlouva 
uvedená ; „Seznamu I Časinlčkyclt smluv—skonči pfed 
upiv nutím sjednané dob; jcjiho Ir; dni. a io kde dni. kdy bude 
aktivo; .'mu telefonní číslo Zájemce k Účastnické smlovtvé 
sjednávané mezi Operátorem a Zájemcem nu tomto formuláři. 
Účastník je povinen uhradil finanční vypořádáni zu loto 
předčasné ukončeni smluv ve v vši, kterou si Operátor a 
I čadnik yictlnnli v 1’nvodni Účastnické milení;č. Operátora 
Účastník se dohod!'. íe x ukončeni Povodni l č.islnieké
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smlouvy dojde nejpozdéji do 3U duti od dula uzavřeni této 
Dohody, i ř konkrétním datu ukončeni povodni l énstnieke 
smlouvy Operátor Účastníku inlonnuje prostřednictvím SVIS 
zprávy

Účastník se zavazuje zaplatit fádní a včas dle vystaveného 
\y účtovaní úhradu za předčasné ukončeni [ Častnické 
smlouvy v souladu s ťl. H.3 Všeobecných podmínek a to ve 
svít úhrady nákladu spojených s telekomunikačním 
koncovým zařízením, které bylo Účastníkovi poskytnulo zu 
’ ' pvvil-.v1'lainnst otl I 4 2ii|"


