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Prosím, čitelně vyplňte a vybrané možnosti označte. 
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INTERNET V PEVNÉM MÍSTĚ 
Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
aktivace_288
1. SMLUVNÍ STRANY
Obchodní firma/název:
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační:
Obec - městská část:
PSČ:
IČO:
DIČ:
POSKYTOVATEL
ÚČASTNÍK
  O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČO 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v obchodním  
  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322.
2. ČÍSLO PŘÍPOJKY, ADRESA 
Telefonní číslo:
Ulice:
Obec - městská část:
PSČ:
Č. popisné:
Č. orientační:
Poschodí:
Číslo bytu:
Číslo místnosti:
Příjmení, jméno:
E-mail:
Tel. kontakt:
Příjmení, jméno:
E-mail:
Tel. kontakt:
Kontaktní osoby:
3. ÚDAJE KE ZŘÍZENÍ NEBO ZMĚNĚ SLUŽBY
  Zřízení
  Změna
  Součástí této smlouvy jsou přílohy se seznamem více lokalit v počtu
4. ÚDAJE KE ZŘÍZENÍ SLUŽBY PŘI PŘECHODU OD JINÉHO POSKYTOVATELE
  Zřízení
Identifikátor pro přenos:
Autorizační kód:
Datum zrušení služby u stávajícího poskytovatele:
  Internet AKTIV HD 
  Internet OPTIMAL HD 
5. TARIF SLUŽBY
  Internet PREMIUM HD 
  PROfi Internet AKTIV HD 
  PROfi Internet OPTIMAL HD 
Služba se závazkem na 24 měsíců s automatickým prodloužením závazku s tarifem:
Služba bez závazku s tarifem:
  PROfi Internet PREMIUM HD 
  Internet AKTIV HD 
  Internet OPTIMAL HD 
  Internet PREMIUM HD 
  PROfi Internet AKTIV HD 
  PROfi Internet OPTIMAL HD 
  PROfi Internet PREMIUM HD 
  Internet ULTRA HD 
  PROfi Internet ULTRA HD 
  Internet ULTRA HD 
  PROfi Internet ULTRA HD 
7. VYÚČTOVÁNÍ ZA SLUŽBY
Žádám o zasílání vyúčtování:
Tištěného
Mobilní číslo:
E-mail:
(Není-li vyplněn platný e-mail, bude zasláno jen tištěné)
V případě objednání tištěného vyúčtování, bude zasíláno na adresu sídla/místa podnikání účastníka. Požadujete-li zasílat na jinou adresu, uveďte:
Příjmení, jméno, titul: 
Obchodní firma/název:
Způsob platby
Pro platbu inkasem z účtu použijte příjmový účet 
Poskytovatele č. 6007-0700103393/0300
Číslo účtu / kód banky:
  inkasem 
  z bankovního účtu
/
 s limitem do:
 Kč
  převodem 
  z bankovního účtu
 v hotovosti
 poukázkou typu A na poště
Spoj. číslo pro SIPO:
  prostřednictvím SIPO
Ulice:
 Číslo popisné / orientační:
  Obec – městská část:
PSČ:
VYÚČTOVÁNÍ JE STANDARDNĚ VYSTAVOVÁNO ZDARMA V ELEKTRONICKÉ FORMĚ a bude zasíláno na e-mailovou adresu níže. Je-li vyúčtování zasláno v elektronické formě, je
tato verze daňovým dokladem. Tištěné vyúčtování jako doplněk k elektronickému je vystavováno a zasíláno jen na výslovnou žádost na poštovní adresu uvedenou níže a je
zpoplatněno. 
O2 TV
O2 Hlasová služba
  Zřízení služby
  Zřízení služby
  Stávající služba
  Stávající služba
Informace o ostatních službách Poskytovatele:
Služba je zřízená podle této smlouvy. Účastník má právo služby sám využívat a zavazuje se za ně včas a řádně platit. Služby poskytuje O2 Czech Republic, a.s.. Podrobný popis služby, úroveň její kvality jsou v Ceníku základních služeb pro firemní zákazníky vydaný společností O2 Czech Republic (ceník). Služba je účtována dle Vámi zvoleného tarifu. Ceny a podmínky jejich uplatnění jsou uvedeny v ceníku.
 
  Pevná IP adresa
  )
  nebo dle bodu 2. Smlouvy
(Koncové zařízení doručit na adresu dle bodu 1. Smlouvy
6. NĚCO NAVÍC K VAŠEMU TARIFU
Koncové zařízení 
K využívání služby je zapotřebí modem, který odpovídá síti a technologii, prostřednictvím které je vám služba poskytována. Službu je možné zřídit pouze, pokud je možné do prostoru umístění služby instalovat koncový bod („zásuvka“) s připojením k pevné síti s volnou kapacitou. Pokud tato podmínka není splněna, O2 není povinna službu poskytovat a má právo smlouvu vypovědět, a to kdykoli po jejím uzavření. O2 může na Vaši žádost zajistit vybudování vedení na Vaše náklady.
 
Typ koncového zařízení:
Samoinstalace
O2 Pohodlná instalace
8. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
9. CO TVOŘÍ SMLOUVU A KDE JSOU PODROBNÉ PODMÍNKY
Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací tvoří tyto dokumenty: 1) tento smluvní dokument, 2) Všeobecné podmínky poskytování služeb vydané Poskytovatelem (VP) a 3) Ceník základních služeb pro firemní zákazníky (Ceník). VP a Ceník jsou dostupné na internetových stránkách Poskytovatele www.o2.cz a v provozovnách Poskytovatele. Společně smluvní dokumenty označujeme též jako „smluvní podmínky“. Smlouvu nelze uzavřít s výhradou, dodatkem či odchylkou od smluvních podmínek ani rekapitulací jinými slovy. Pokud bychom měnili náležitosti smlouvy v rozsahu dle VP, budeme vás informovat minimálně 1 měsíc předem, a to stejným způsobem, jakým Vám zasíláme vyúčtování. Pravidla, jimiž se řídí zpracování osobních údajů, najdete na www.o2.cz v sekci Zásady zpracování osobních údajů. Vedle sjednaných služeb můžete čerpat z aktuální nabídky volitelných služeb, kterou pro Vás pravidelně aktualizujeme ve zvláštním ceníku. K poskytování služby je nutné mít zřízený funkční koncový bod (zásuvku) a volnou kapacitu pevné sítě. Po uzavření smlouvy zajistíme podrobné technické šetření. Pokud koncový bod není nebo neumožňuje kvalitní poskytnutí služby, má O2 právo smlouvu vypovědět. O2 Vám na žádost zprostředkuje možnost vybudování vedení na Vaše náklady. 
Náleží-li Účastník do okruhu subjektů uvedených v ustanovení § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zavazuje se uveřejnit tuto smlouvu, případně jednotlivé specifikace služby v registru smluv v souladu s tímto zákonem. 
Účastník bere na vědomí, že odpovídá za využívání služeb i koncových zařízení dle VP, a proto se zavazuje O2 nahlásit případnou krádež nebo podezření na zneužití. Účastník potvrzuje, že je oprávněným uživatelem prostor, kde má být služba zřízena
 
Placení vyúčtování 
Splatnost, pravidla doručování vyúčtování a platební podmínky se řídí VP. V případě prodlení je O2 oprávněna omezit poskytování služby, pokud vyúčtování neuhradíte ani do 7 dní po prokazatelném upozornění. Pokud nedojde k úhradě ani po omezení služeb, je O2 oprávněna službu přerušit. Upomínka a obnova poskytování služeb jsou zpoplatněny dle ceníku. Dluhy jsou hlášeny do registru SOLUS (www. solus.cz). 
 
Automatická prolongace smlouvy
V případě, že Účastník má uzavřenu smlouvu na dobu určitou (se závazkem) a alespoň 30 dnů před uplynutím doby trvání Smlouvy nesdělí písemnou formou ani jedna ze stran smlouvy, že trvá na ukončení smlouvy, dojde k automatickému prodloužení smlouvy na dobu určitou, která odpovídá době, na kterou byla smlouva původně uzavřena. K takovému prodloužení může dojít i opakovaně.
 
Máte-li službu se závazkem 
Zavazujete se dodržovat základní povinnosti až do konce závazku výměnou za zvýhodněnou cenu měsíčního paušálu. V případě přerušení služby jste povinen požádat o obnovu poskytování služeb do konce sjednané doby přerušení; doba přerušení činí 14 dní, pokud není sjednána jiná. Po skončení závazku lze smlouvu ukončit bez sankce, ale služba bude účtována bez zvýhodnění. 
 
Smluvní pokuta
Pokud během trvání závazku porušíte některou ze základních povinností při užívání služeb viz výše, je O2 oprávněna vám vyúčtovat smluvní pokutu ve výši součtu zbývajících celých měsíčních paušálů (podle tarifu základní služby včetně DPH ke dni porušení) od porušení do konce sjednané doby závazku. Při porušení vaší povinnosti řádně a včas platit vystavená vyúčtování vzniká O2 právo na smluvní pokutu okamžikem uplynutí 65. dne prodlení s úhradou a zbývající paušály se počítají až od tohoto okamžiku. Nepožádáte-li po přerušení služby včas o obnovu jejího poskytování, jde také o porušení smlouvy se závazkem a O2 vzniká právo na smluvní pokutu ve stejné výši jako shora, a to za dobu od uplynutí sjednané doby přerušení do konce sjednané doby závazku. Při ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání závazku dohodou nebo výpovědí z vaší strany je O2 oprávněna vám vyúčtovat úhradu za předčasné ukončení smlouvy (paušální odškodnění). Výše paušálního odškodnění je ve výši součtu měsíčních paušálů zbývajících od ukončení smlouvy do konce sjednané doby trvání smlouvy. Jakékoli sankce se u závazku účtují jen jednou.
10. PROHLÁŠENÍ
Účastník bere na vědomí, že odpovídá za využívání služeb i koncových zařízení dle VP, a proto se zavazuje O2 nahlásit případnou krádež nebo podezření na zneužití. Účastník potvrzuje, že je oprávněným uživatelem prostor, kde má být služba zřízena. Účastník souhlasí se smluvními podmínkami O2 a zavazuje se je dodržovat. Uzavřená smlouva je závazná.
 
11. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat za Účastníka a na jeho účet. Souhlasím s pořízením kopie mých osobních dokladů pro účely doložení identifikace a ochrany před podvody.
Za Účastníka:
Podpis a razítko:
Podpis a razítko:
Za O2 Czech Republic a.s
Podpis a razítko:
Identifikační údaje obchodního zástupce (pouze pro interní potřebu, vyplní obchodní zástupce)
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