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0 2 MOBILNÍ HLASOVÁ SLUŽBA
Specifikace služby

Prosím, čitelně vyplňte a vybrané možnosti označte. A B

QO

1 2 3 4

(S) Jednoduchý formulář 
O  Hromadný formulář

1. ÚČASTNÍK
Příjmení, jméno, titul: 
Obchodní firma/název: Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb
Ulice: Berounská č. popisné: 500 Č. orientační:

Obec - městská část: Unhošť p s č : 27351
Rodné číslo:
Vyplňuje nepodnikajíc! osoba.

Číslo pasu:
Pouze pro cizince. o la l . O N ič : 71234411

Referenční číslo: DIČ:

2. MOBILNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO
Telefonní číslo: .................... Číslo SIM karty

| 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:

Mobilní tel. kontakt:

Zástupce:
příjmení, jméno , titul

Rodné číslo Zástupce:

.................. E-mailový kontakt: reditelka@ddunhost.cz

Ungerová Lenka, Ing.

Číslo OP Zástupce:

4. PŘEDMĚT SPECIFIKACE

j X Í  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

Kontakty pro přenesení: SMS:

Preferované datum přeneseni 

e-mail:

5. TARIF SLUŽBY
Pro tarify FREE platí následující podmínky: nedílnou součásti tarifu FREE 0 2 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 vm obíluL  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 CR do 
zahraničí zóny 1 az 4 (viz Ceník). Cena za hovory uskutečněné nad tento objem bude vyúčtována nejpozdéji v následujícím zúčtovacím období.

! bez závazkuNázev tarifu 02 DATA 5 + 5GB se závazkem
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r6, DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
Máte aktivní službu platební transakce (Prémium SMS, DMS, Audiotexové linky,...), můžete si sjednat službu blokování platebních transakcí.
Máte automaticky aktivovaná mobilní data zpoplatněná dle aktuálního čerpání.Chcete-li užívat mobilní data častěji, doporučujeme aktivovat některý z datových tarifů:

Internet v mobilu + j ] S [ | M | ] L [ ] XL j j XXL

Služba roaming bude zapojena po 30 dnech od aktivace čísla ve variantě Easy se Svět Basic 
(volání v rámci dané země a do ČR).

Internet v mobilu ! ! S : i M 1 L j  | XL j j  XXL

j Volání bez hranic I i Svět Basic j ¡Blokace roamingu

X  Jiné služby: Cena služby před 02 Proti slevou - 499Kč včetně DPH

I Chytré cestovní pojištění

Pojištění budou vznikat na základě přihlášení výše uvedeného čísla (= Související číslo ve smyslu VPPCP-02) do zahraniční mobilní sítě. Ve variantě PRO 
JEDNOHO je pojištěným uživatel Souvisejícího čísla mladší 70 let, kterému výše uvedený účastník svěřil číslo do dlouhodobého užívání (1 fyzická osoba).

Ve variantě PRO RODINU jsou pojištěnými uživatel Souvisejícího čísla (viz výše) a dále jeho manžel/ka, druh/družka nebo partner/ka mladší 70 let, a jejich děti 
mladší 18 let, kteří s uživatelem žijí ve společné domácnosti nebo jejichž rodičem je uživatel (2 dospělí + děti). Aktivace je zdarma. Platí se za dny trvání 
pojištění během zahraniční cesty. Poplatek za pojištění = cena za den (dle Ceníku 02 platného v době vzniku pojištění) * počet dní pojištění (počítá se každý 
započatý den v zahraničí, po který pojištění trvalo). Výsledná částka poplatku za celou dobu trvání jednotlivého pojištění se objeví ve vyúčtování k Souvisejícímu 
číslu za zúčtovací období, do něhož spadá poslední den trvání takového pojištění, a je splatná spolu s tímto vyúčtováním. Uživatel telefonního čísla musí být 
v době aktivace se Souvisejícím telefonním číslem v České republice, jinak může pojišťovna odmítnout pojistné plnění.

7. POPIS SLUŽBY A PODMÍNKY ZÁVAZKU
Popis základní služby: Služba zahrnuje volání a odesílání SMS z mobilní sítě 02 na účastnická čísla v ČR I další služby zahrnuté v měsíčním paušálu 
zvoleného základního tarifu nebo rekurentního baličku určeného pro vnitrostátní provoz. Základní služba umožňuje bezplatné volání na čísla tísňového volání, 
včetně lokalizace volajícího. Základní služba nezahrnuje služby poskytované prostřednictvím sítí 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 sítích zahraničních operátorů - roamingová spojení, mezinárodní hovory, MMS či zadávání příkazů k platebním transakcím prostřednictvím 
audiotexových linek, Prémium SMS/MMS nebo příkazem na Internetu). Druhy volitelných služeb, aktuální ceny a způsoby jejich objednání jsou upraveny v částí 
Volitelné služby, která je Přílohou č. 1 Ceníku a která je vydávána vždy k 1. a 15. dni kalendářního měsíce s dobou platností maximálně 16 dnů. Každým 
čerpáním volitelné služby uzavíráte s 02 samostatnou smlouvu na základě aktuálně platných podmínek. Ke službě máte automaticky možnost využít 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 zařízení. Závazek plynoucí ze zvýhodněné ceny měsíčního paušálu se po uplynutí doby 
závazku, není-li účastník spotřebitelem, automaticky obnovuje o stejnou dobu (autoprolongace).

K tarifu / k tarifům 02 Data 2 GB + 2 GB, 02 Data 5 GB + 5 GB, anebo 02 Data 10 GB + 10 GB uplatňuje účastník výhodu z marketingové akce, spočívající 
ve zdvojnásobení základního datového objemu v tarifu po dobu trvání závazku (tj. v závislosti na sjednaném tarifu akce); marketingová akce se řídí pravidly 
zveřejněnými v ceníku 02 Mobilní hlasové služby na www.o2.cz.

Akce HW BONUS

K této transakci účastník uplatňuje výhodu z marketingové akce HW BONUS, která se řídí pravidly akce HW BONUS pro období, ve kterém byla tato transakce 
uskutečněna, zveřejněnými na www.o2.cz a uvedenými níže v tomto dokumentu. Účastník prohlašuje, že s těmito pravidly byl seznámen a souhlasí 
s nimi. Pokud mu v rámci akce vznikne nárok na slevu a využije ji, zavazuje se účastník zaplatit společnosti 02 Czech Republic na základě jejího požadavku 
částku odpovídající skutečně vyčerpané slevě, pokud (a) do 45 dnů od provedení této transakce nezačne využívat sjednanou službu s tarifem, jichž se 
transakce týká (zejm. neaktlvuje-li SIM se službou v síti 02 nebo nesplní-li podmínky stanovené ceníkem 02 pro poskytování sjednaného tarifu), nebo (b) 
během 24 měsíců od provedení této transakce dojde na základě jednání účastníka, v důsledku porušení jeho povinnosti nebo z jiného důvodu na jeho straně k 
ukončení čl omezení závazku účastníka řádně využívat službu s tarifem, jichž se transakce týká, a platit za nl, ke změně tarifu na tarif zpoplatněný nižší 
ceníkovou cenou nebo k ukončení smlouvy o poskytování služby nebo (c) pokud bude porušen kterýkoli jiný předpoklad trvání nároku na slevu dle pravidel akce 
HW BONUS.

Speciální nabídka 

IMEI

Datum původní žádostí 

Zvláštní podmínky

HW jistota (Kč)

Počet měsíců / délka závazku

Minimální plnění (Kč/měs. bez DPH):

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů ("Zásady"), který je k dispozici na www.o2.cz. Pokud 
chcete uveřejnit své údaje ve veřejném telefonním seznamu, je nutné o to požádat způsobem uvedeným v Zásadách. Zároveň můžete požádat, aby bylo v rámci 
uveřejnění Vašich údajů ve veřejném telefonním seznamu uvedeno, e si nepřejete být kontaktován za účelem marketingu. Uveřejňované údaje mohou být 
v souladu se zákonem předány dalším vydavatelům telefonních seznamů či provozovatelům informačních linek.
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17.9. VYÚČTOVANÍ ZA SLUŽBY -  ZPŮSOB PLATBY
VYÚČTOVÁNÍ JE STANDARDNĚ VYSTAVOVÁNO ZDARMA V ELEKTRONICKÉ FORMĚ a bude zasíláno na e-mailovou adresu níže. Je-li vyúčtováni zasláno v elektronické formě, je  
tato verze daňovým dokladem. Papírové vyúčtování jako doplněk k elektronickému je  vystavováno a zasíláno jen na výslovnou žádost na poštovní adresu uvedenou níže a je 
zpoplatněno. Výhradně papírové vyúčtováni je  zasíláno pouze vymezeným skupinám účastníku - viz Ceník.

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

Příjmení, jméno, titul: 
Obchodní firma/název:

Ulice: Číslo popisné / orientační:

PSČ: Obec -  městská část:

Způsob platby | ] inkasem z bankovního účtu s limitem do: Kč[ převodem z bankovního účtu j  poukázkou typu A v hotovosti na poště

/
Pro platbu inkasem z účtu použijte příjmový », , , „x
účet Poskytovatele č. 500114004/2700 Číslo učtu / kod banky:
Zúčtovací období je 1 měsíc. Počátek a konec stanoví O2 a nemusí se krýt s kalendářním měsícem. SplatnosťžlříTÍB dnT od konce zúčtovacího období. Vyúčtováni plaťte včas
pod správným variabilním symbolem; při neplacení může být poskytováni služby přerušeno nebo zrušeno (či. 5.4 a čl. 5.7 VP). O2 je členem sdružení SOLUS a případné dluhy jsou 
hlášeny do registru klientů (čl. 6.5 VP). Vyúčtování je doručeno do 12 dní od konce každého zúčtovacího období. Neobdržíte-li pravidelné vyúčtování včas. požádejte o zaslání opisu. (čl. 
5.4 VP). Vyúčtováni a služby lze reklamovat na adrese sídla O2 do 2 měsíců, jinak právo zaniká.

10. 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, e jsem převzal SIM kartu s číslem uvedeným v bodě 2 výše. Beru na vědomí, 
že odpovídám za využívání Služeb/SIM karty dle čl. 11.4 VP a proto se zavazuji 02 nahlásit případnou krádež nebo podezření na zneužití.
Beru na vědomí, e 02 poskytuje služby za podmínek stanovených 02, které jsou obsaženy na této Specifikací, ve Všeobecných podmínkách, a Ceníku, 
se kterými jsem měl možnost se seznámit a zavazují se tyto smluvní podmínky dodržovat. 02 neakceptuje užití 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.

Pokud žádám o zvýhodněný tarif [:kůl:J ve prospěch nezletilého, prohlašuji, že zákonný zástupce tohoto nezletilého souhlasí s tím, že 02 bude pro účely 
posouzení oprávněnosti nároku na tento tarif evidovat jméno, příjmení a RČ nezletilého, v jehož prospěch je tarif zřízen, včetně archivace kopie rodného listu 
či OP nezletilého. Na kopii budou veškeré další osobní údaje kromě požadovaných začerněny.

Jméno a příjmení nezletilého:

RČ nezletilého:

11. PODPISY
Souhlasím s podpisem tohoto dokumentu vlastnoručním digitálním podpisem.

Účastník Za 02 Czech Republic a.s.
Jméno a příjmení: Ing. LENKA UNGEROVÁ Jméno a příjmení: ...........................
Datum a místo podpisu: 21.4.2020 Datum a místo podpisu: 21.4.2020
Podpis a razítko: Podpis a razítko (v případě podání žádosti na prodejním místě):

L_PI
0 2  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 25. 5. 2018 Stránka 3 z 3


