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

KAMPAŇ
Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | IČO: 27232433 | DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 22581 | předmět podnikání: poskytování služeb elektronických komunikací | číslo osvědčení
ČTU: 3590 ze dne 26. 6. 2013 | bankovní spojení: Komerční banka, a. s, č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | www.cez.cz |
Zákaznická linka 800 810 820.

IDZ
CERTIFIKACE OZ

Já, ______________________________________________________________________________ , rodné číslo / IČO ____________________________ ,
trvalé bydliště / sídlo _____________________________________________________________________________________________________________ ,
tímto VYPOVÍDÁM SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
uzavřenou se společností ČEZ Prodej, a.s., která se vztahuje k telefonnímu číslu / telefonním číslům
___________________________________________________________________________________________________________ (dále jen „Smlouva“).
SMLOUVA BUDE UKONČENA*
 n
a 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 poskytovateli služeb.
ODSTOUPENÍ SMLOUVY
 T
ímto 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

N
espokojenost se službou volání / SMS
Nespokojenost s datovým připojením

Nespokojenost se službou Mobil od ČEZ

N
espokojenost s dodávkou služeb – elektřina / plyn
N
espokojenost se společností ČEZ
N
espokojenost s obsluhou









Nespokojenost s pokrytím
Jiná nabídka – výhodnější tarif

Jiná nabídka – přechod na předplacenou kartu

Jiný __________________________________________ (napište)


Z důvodu změn Všeobecných podmínek ke dni __________

Z důvodu změny ceny ke dni __________

V _____________________________________ , dne ________________________
Podpis: _____________________________________________________________
Fyzická osoba, která podává ukončení Smlouvy jménem firmy, tímto prohlašuje, že je plně oprávněna k podepsání
tohoto dokumentu.
* 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.
SKUPINA ČEZ

Zákaznická linka 800 810 820

www.cez.cz





