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Já, ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ______     , datum narození / IČO  ____ ___ ____ _ ____ ___ _____ , 

trvalé bydliště / sídlo ___ ____ ____ ______ ____ ____ ______ ____ ____ ______ ____ ____ ______ ____ ____ ______ ____ ____ ______ ________ ____ __________     ,

tímto VYPOVÍDÁM SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
uzavřenou se společností ČEZ Prodej, a.s., která se vztahuje k telefonnímu číslu / telefonním číslům

____ ____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ___              (dále jen „Smlouva“).

SMLOUVA BUDE UKONČENA

 �na základě výpovědi 30. dnem od data jejího podání (v případě, kdy účastník nežádá o přenos telefonního čísla 
k jinému poskytovateli)

ŽÁDOST O PŘENOS TELEFONNÍHO ČÍSLA

 žádám o přenos tohoto telefonního čísla / těchto telefonních čísel: __ __________ ____ ____ ___________ ____ ____ __________ ____ 
 

____ ____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____ ___________

V případě Žádosti o přenos telefonního čísla / telefonních čísel k jinému poskytovateli služeb účastník výslovně 
žádá o ukončení smlouvy ke dni přenesení tohoto telefonního čísla / těchto  telefonních čísel k novému poskytova-
teli služeb.

ODSTOUPENÍ SMLOUVY 

 �Tímto odstupuji od Smlouvy do 14 dnů ode dne jejího sjednání, a to pokud Smlouva byla uzavřena pomocí 
prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání poskytovatele.*

Pokud mám u Vaší společnosti přeplatek ke dni ukončení Smlouvy,
vyplaťte jej převodním příkazem na bankovní účet číslo:                     ________ ____ ____ __________ ____ ____ ___________ ____ ______

SMLOUVU VYPOVÍDÁM Z TĚCHTO DŮVODŮ (vyberte jednu z variant) 

 �Nespokojenost s cenou za služby Mobilu od ČEZ  �Nespokojenost s pokrytím

 �Nespokojenost se službou volání / SMS  �Jiná nabídka – výhodnější tarif

 �Nespokojenost s datovým připojením  �Jiná nabídka – přechod na předplacenou kartu

 �Nespokojenost se službou Mobil od ČEZ  �Jiný _____ ____ ____ ___________________ ____ ______ (napište)

 �Nespokojenost s dodávkou služeb – elektřina / plyn  �Z důvodu změn Všeobecných podmínek ke dni __________ 

 �Nespokojenost se společností ČEZ  �Z důvodu změny ceny ke dni __________

 �Nespokojenost s obsluhou 

V ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ______ ____     ,  dne __ ______ ______ ______ ____

Podpis: __ ______ ______ ________ ________ ________ ________ ___________ ____

*    V případě, že uvedete tento důvod ukončení Smlouvy, a podmínky pro odstoupení od Smlouvy nebudou  
naplněny, budeme ukončení Smlouvy realizovat jako výpověď s výpovědní lhůtou 30 dnů od data jejího podání.

 
POSKYTOVATEL
 
ČEZ Prodej, a.s. 
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VÝPOVĚĎ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ
SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
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