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SMLOUVA

o poskytování služeb elektronických komunikací
02 HLASOVÁ SLUŽBA

prosím, čitelně vyplňte a vybrané moZnosti označte. A,B:CĺD,1 2.3j4,

Číslo 9Mowy:

1. SMLUVNÍ STRANY

%ď

UCASTNIK
Příjmení, jméno, titul r "'"==

·f . l, iesto Ústí naa OrhctObchodní
'- ' '- '"··· ' · · -·- " · · · - · - -·· - -· - - - ' l j , i '

Ulice ÉÉygga č nopisne 16 I Č orientacrí ,
..""""

TJ K

l

Obec - městská cast- íůsti nad Orlici : Ĺ :>c l 56224S

IČO 00279676 " """" "" l D'Č |CZ00279676
k

zákaznický účet: |05001 19389

POSKYTOVATEL
02 Czech Repubľic a.$., se sídlem Za Bmmlovkou 26€/2, Q40 22 Praha 4 - Michle, IČO 60193336, DIČ CZÔ6193336, zapsaná v ob¢hoďn(m .
rejstřlku vedeném Městským soudem v Praze, Qddíi B, vložka 2322.

2. ČÍSLO PŘÍPOJKY

Telefónni číslo: V bodu 11.
l,, ,. j SQůČá$tí této žádosti jsou přílohy se seznamem telefQnnich čísel v počtu r", ks

3. ADRESA (přesná adresa instalace přípojky)

Obec- mestská cast |v bodu 11. ' "' ""l Uhce i""
, L.., . . l _ . .-..... _._.--_.- ...

PSČ: l C, pooisné. l i C. cmentačň! l PoscMdi . . ¢islO bytu: Čěsĺq místnosti: i
i ' l ""m ' i

příjmení, jméno' Lukáš Prokeš . . ) "el. Kontakt' }+420 777 590 792_,.. E-mail: prokes@muuo.u

4. KONTAKTNÍ ÚDAJE
I Tel. kontakt lpříjmení, jméno, ' E-mail: l

l .i

5. TYP PŘIPOJENÍ
® Přípojka ® Digitálni linka 1$DN2 EJ Digitální linka ISDN30 Cl Digitálni hnka 2MBL

6. ÚDAJE KE ZŘÍZENÍ NEBO ZMĚNĚ SLUŽBY

Zadám ô ® zřízeni řl přeměna Cl zřízeni s přenesenÍm čísla Ĺ j přeloženi TJ změna CI změna údajů
' l přeměnu Přípojky na Digitální linku 1SDN2 přeměnu Digitálni linky ISDN2 na přípojku ' l přeměnu jinou (specifikujte v bodě 10) '
Vyplňujte prosím pouze v pŕipadé. že Záeláte o přeneseni Cisla od jinéno po$ky1lovätele sb.iZby RéĽ)Q Zádátc přeměnu Ptípojky a pQZäciujete zachovat stávaýcí telefomi čim

Pokud souhlasíte se zrízením čIsla, na kterém bude provozována dočasně služba, zaškrtněte L,J

QpQůštěný poskytQvatd: Datum ukončení závazků u opouštěného poskytovatek ' ! : i l' 'ľ f
\

Cisío výpovědi opouštěného poskytovatele (Cvop) ' ' : i

Přenášené telefonní čiski: i ' Preferované datum přeneseni ) ;

Kontakty pro přeneseni: SMS: E-mail:

t DaplňkQvC a daläi :Mtby na půvMni připope Vám na pcžáckSni a dle technickýct' možnosti zřídíme j na nové přípojce.

L Cl2 Czech a.s,, se sídlem Za 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle. ičo 5019333& DIČ CZ6Q19333& upsaná v ťšjs!Ňku Městského soudu Le Ptaze. addil B dažka 2322. Á
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7. TARIF SLUŽBY
SluZba je účtována die zvoleného tarifu Ceny a podmínky |éj'ch uplatněni jsou uvedeny v Ceníku zäkladnid7 služeb pro firemni zákazníky

v bodu 11.

8. KONFIGURACE SLUŽEB
. .. _"_"" přednastavené objednávky Digítálni linky ISDN2AKonfiguracl služeb pozaduµ dle: (4 te|efcjnnt čísla a skupmu základrdc!·

a Specifikace ,Dlgltá|ni línka 2MBL" [J Spectňkace Jndividuálni nastaveni siuZeb ISDN'

9. KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ (KZ) A PODMÍNKY SLUŽBY

KZ v nájmu l standardní telefonní přístroj

_J požadováno dodáni KZ při instalact služby l nadstandardní felefonni přistroj Typ KZ' bez KZ

K čerpáni služby je zapotřebí telefonní přistroj. SíuZbu se možné zřicht pouze, pokud moZné do prostoru umístěni služby instalovat koncový = Lzásuvka"js připojením k pevné sÍtí s
vMncju kapao!ou. Pokud tato pocjminka není splněna Cl2 není povinna službu poskytoví3í a má právo smlouvu vypcvědět, a to kdykoli po jějffT' uzavřeni. 02 ňůZe na Vaši žádost zajistit
vybudování vedení na Vaše náklady.

10. PŘÍLOHY SMLOUVY
"J Prohlášeni vlastníka nemoviľoAí

l

l Jiné přílohy j
l

11. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

tel. číslo: 465524191, služba" přípojka, tarif: Voláni CZ, adresa umístěni: Sychrova 16 Ústi nad Orlici 56224

tel. číslo: 465529021, vedlejší MSN čísla: 465520584, 465520583 a 465520160, služba: Digitálni linka ISDN2A, tarif: Voláni
CZ PROfi Plus, adresa umístěni: Kostelní 18 Ústi nad Orlici 56201

číslo služby: 8000547284, Tísňová linka 156

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
Smlouvu o poskytováni služeb elektronických komunlka¢i tvori tytn dokumenty 7) tento smluvni dokument, 2) Všeobecné podmínky poskytováni služeb vydané
posKytovatelem (VP) a 31 Ceník základních služeb pro firemní zákazníky (Ceník). VP 3 Ceník jsou dostupné na internetových stránkách Poskytovatele www.o2mz
a v provozovnách Poskytovatele. Společně smluvní dokumenty označujeme též jako .smluvní podmínky".
Smlouvu nelze uzavřít s výhradou, dodatkem či odchylkou od smĹuvnich podmínek ani nekapituiaci jinými slovy. Pokud bychom měnili nálehtosů smlouvy v
rozsahu dle VP, budeme vás informovat minimálně 1 měsíc předem, a to slepým zpŮsobem. jakým Vám zasíláme vyúčtováni.
Pravidla, jimiž se řídí zpracováni osobních údajů. najdete na www.O2.CZ v sekci Zásady zpracováni osobních údajů.
Vedie sjednaných služeb můžete čerpat z aktuálni nabídky volitelných služeb, kterou pro Vás pravidelně aktualizujeme ve zvláštrňm ceníku.
K poskytování služby je nutné mít zřízený funkční koncový bod (zásuvku) a volnou icapacitu pevné sítě. Po uzavřeni smlouvy zaµstíme podrobné technické šetřeni.
Pokud koncový bcid není nebo neumožňuje kvalitní poskytnuti služby. má 02 právO smlouvu vypovědět. 02 Vám na žádost zprostředkuje možnost vybudováni
vedeni na Vaše náklady.

Náleží-li Účastník do okruhu subjektu uvedených v ustanoveni § 2 odst. 1. zákona C. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách Účinnosti některých smluv,
uveřejňováni 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 vědomi, že odpovídá za využíváni služeb i koncových zařízeni dle VP, a proto se zavazuje 02 nahlásň připadnou krádež nebo podezření na
zneuZiti. Účastník potvrzuje, že je oprávněným uživatelem prostor, kde ma Dýt služba zřízena.
Učastnik souhlasi se smluvnimt podmínkami 02 a zavazuje se je dodržovat. Uzavřená smlouva je závazná. Případné úpravy bude možné provést až po zřízeni
služby. Účastník svým podpisem potvrzuje technickou připravenost na instalaci služby.

L_

l,
02 c%écn Repubhc as , se édbem Z3 EruMovkou 266/2. '14(} 22 Praha 4 ICC- DIC CZ60193336. z3pssná v Ob¢ňoQnlm ¥ěj5tňku MéMkéhn saudu v Praze omĺĺ B. vSMka 2322. J
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13. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

prohlašuji, že jsem oprávněn jednat za ÚCastn/ka a na jeho ůCet. Souh/as/m s poř/zenim kópie mých osobnich dokladů pro účely do/ožén/ identiňkace a ochrany
před podvody.

Za Účastníka:

V Ústi nad Orlicí ! dne 20.05.2020

jméno a příjmení Petr Hájek

Funkce

Podpis a razítko:

starosta města Ústi nad Ofiici

i

l

jméno a příjmení

Funkce

Pmpis a razítko:
l

l
,i
l
t

, E

, · ,:Aii: t í,-

Za 02 Czech Repubľic a.s

v kjmgjdnei ýúY"r
jméno a příjmení ;lng. Petr střítéský

Podpis a razítko:
l 02 Czech Repubík&&

, 'ii %ř"""
r

ldentifikační údaje obchodního zástupce (pouze pro interní potřebu. vyplní obchcdM zástupce)

jméno a příjmení l BSCS kód prodejce:

Telefonní číslo i Segmentl prod. útvar ""_1
Email

L 02 Czech Republic a.s.. su sitjÉem Z8 Brumlovkou 266/2. 140 22 hNcnle, ICQ 60193335. DIČ CZBů¶93336, zapsaná v ODchodnim rejst?íku MCmkéno soudu Praze. oddá a doZka 2322.
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