Dohoda o sloučení smluv o poskytování veřejně dostupných služeb

Formulář vyplňte na počítači, případně vyplňte čitelně hůlkovým písmem, vytiskněte, podepište, případně
naskenujte a zašlete na některou z adres uvedených na konci formuláře. Pole označená červeným „ “ jsou
povinná. Je třeba je vyplnit. Pokud nebudou vyplněna povinná pole, bude žádost stornována.

Současný uživatel I
jméno a příjmení
místo instalace
telefonický kontakt

emailový kontakt

Číslo smlouvy

Současný uživatel II
jméno a příjmení
místo instalace
telefonický kontakt

emailový kontakt

Číslo smlouvy

a
Vodafone Czech Republic a. s.
IČ

25788001

sídlo

náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5

spisová značka

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, B.6064

(dále jen „Poskytovatel“)

Současní uživatelé se dohodli s Poskytovatelem na sloučení smluv o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací,
číslo smlouvy
a číslo smlouvy
,
podle Všeobecných podmínek Vodafone Czech Republic a.s. na poskytování veřejných služeb. Sloučením smluv se zachová smlouva, jejíž součástí je
služba internetu, popřípadě telefonu. Druhá smlouva sloučením zanikne. Místo instalace obou smluv musí být totožné vč. čísla bytu. Smluvní strany
prohlašují, že tato dohoda nebyla uzavřená v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly,
jejímu obsahu porozuměly a na znak souhlasu ji svobodně a vážně podepsaly.

Stávající klient I
datum podpisu

nebo osoba oprávněná za Stávajícího klienta I jednat na základě
přiložené úředně ověřené plné moci, která nesmí být starší než 6 měsíců
ve formátu DD/MM/RRRR

Stávající klient II
datum podpisu

jméno a příjmení

jméno a příjmení

podpis

podpis

nebo osoba oprávněná za Stávajícího klienta II jednat na základě
přiložené úředně ověřené plné moci, která nesmí být starší než 6 měsíců
ve formátu DD/MM/RRRR

Platnost formuláře je 30 kalendářních dnů od podpisu.

Klientské centrum, P. O. Box 53, Praha 3, PSČ 130 11

PK7237

Odebírání a přidávání textu mimo editovatelné pole není povoleno. Takto upravený dokument není platný.

