
Výpověď smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací 
 

Poskytovatel 
 

 Telefonica O2 (zde zaškrtněte, pokud chcete vypovědět smlouvu spol.Telefonica O2) 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2; 140 22  PRAHA 4 – MICHLE, zapsaná v Obchodním rejstříku 
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322, Ič: 60193336, Dič: CZ60193336  
Výpověď je nutné zaslat na adresu: Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Administrace požadavků  J. Babáka 2733/11  612 00  Brno) 
 

 UPC (zde zaškrtněte, pokud chcete vypovědět smlouvu spol.UPC) 
UPC Česká republika, a.s., se sídlem Závišova 5, 140 00 PRAHA 4; zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 5452, Ič:00562262, Dič: CZ00562262 
Výpověď je nutné zaslat na adresu: UPC Česká republika, a.s.,  Závišova 5, 140 00 Praha 4 
 

 T-Mobile Czech Republic a.s. (zde zaškrtněte, pokud chcete vypovědět smlouvu spol. T-Mobile Czech Republic a.s.) 
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4; zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu 
v Praze, oddíl B, vložka 3787, Ič: 64949681, Dič: CZ64949681 
Výpověď je nutné zaslat na adresu: T-Mobile Czech Republic a.s.,Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 
 

 Jiný poskytovalel (zde zaškrtněte, pokud chcete vypovědět smlouvu jinému poskytovateli, než je uveden výše. Společnost uveďte 
níže.) 
 
Zde uveďte Vašeho stávajícího poskytovatele (není-li uvede výše): 

 
 
 
 
  

 

Účastník 

Obchodní firma / 
Jméno:  

Příjmení: 
 

Titul: 
 

Zapsána v obch. rejstříku 
vedeném u: 

  Oddíl / Vložka č.: 
 

Sídlo firmy / Adresa trvalého pobytu 
zákazníka:  

 (Rodné číslo / IČ:  2) 
 

Číslo pasu:  
3) 

   

DIČ: 
 

 

Adresa instalace (vyplňte, pokud je adresa instalace – provozu vašich služeb jiná, než adresa účastníka) 

Lokalita:      Označení budovy:       

Patro: 
 

Číslo bytu:       Místnost: 
 

Označení 
zásuvky:  

Ulice: 
 

Č. popisné  / Č. 
orientační: 

  

Město / Část:   PSČ:     

 
Vypovídám tímto smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací č. ……….. 
 

 Pevná linka 
 Připojení k internetu dsl, lan, kabel 
 Kabelová televize, nebo IPTV 
 Jiná služba ………………………………………………………………………………………… 

 
 
z důvodů objednávky služeb u jiného telekomunikačního operátora. Souhlasím s výpovědní dobou 2 měsíce, která začíná plynout 1.den, 
nového kalendářního měsíce po doručení této výpovědi. Veškeré zapůjčené telekomunikační zařízení, které je v majetku Poskytovatele je 
k vyzvednutí po předchozí dohodě v místě instalace, kde bylo předáno, nebo bude odesláno po předchozí písemné žádosti na adresu 
provozovny poskytovatele uvedeného výše. 
 
Potvrzení převzetí výpovědi poskytovatelem (pokud tuto výpověď budete předávat osobně) 
 
V ………………….Dne……………….převzal…………………………..a potvrzuje, že smluvní vztah končí ke dni……………………………. 
 
……………………………………. 
Podpis poskytovatele, nebo  zplnomocněného zástupce 
 
 
 
V        Dne  
 
…………………………………………….......... 
Účastník, nebo jeho zplnomocněný zástupce 
 


