Formulář vyplňte na počítači, vytiskněte, podepište a zašlete
na adresu uvedenou v bodě 5, případně ho můžete vyplnit
v prodejně Vodafonu. Pole označená červeným „ “
jsou povinná. Je třeba je vyplnit.

Tisk

Výpověď smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek
(písemná smlouva – závazek)

Tento formulář slouží pouze k Výpovědi smlouvy, nikoli ke zrušení telefonního čísla. Pro zrušení telefonního čísla kontaktujte linku *77 nebo
vyplňte formulář Žádost o deaktivaci telefonního čísla.
Vyplňte všechna telefonní čísla, ke kterým chcete smlouvu vypovědět. Pokud nějaké neuvedete, nebudete moci smlouvu k tomuto číslu zrušit.

Zákazník

zobrazit povinná pole

titul před jménem

rodné číslo

jméno

ulice (název obce)

příjmení

č. popisné/orientační

titul za jménem

město

/

cizí státní příslušník*

/

cizí státní příslušník*

PSČ
kontaktní telefon
kontaktní e-mail

Zákazník tímto vypovídá smlouvu o poskytování zvýhodněných podmínek
a poskytování služeb elektronických komunikací dle § 63 zákona č. 127/2005 Sb.
(dále jen „Smlouva“) uzavřenou s Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2,
155 00 Praha 5, IČO: 25788001 (dále jen „Poskytovatel“) ohledně níže uvedených
telefonních/ADSL čísel (dále jen „Čísla“). Výpověď Smlouvy je možná za podmínek
uvedených ve Smlouvě a Podmínkách služeb a zboží za zvýhodněnou cenu.
1. Zákazník vypovídá Smlouvy ohledně následujících Čísel
(jak jsou specifikována ve Smlouvě):

Zastoupený/jednající
jméno

Smlouvu lze zrušit pouze u níže uvedených čísel.

příjmení

číslo 1

ulice (název obce)

číslo 2

č. popisné/orientační

číslo 3

město

číslo 4

PSČ

číslo 5

rodné číslo

*Cizí státní příslušník bez přiděleného rodného čísla uvede datum narození ve formátu DD/MM/RRRR.
2. Pokud bude Výpověď doručena Poskytovateli nejpozději poslední kalendářní den Zúčtovacího období, Smlouva ohledně Čísel uvedených výše skončí posledním dnem
následujícího Zúčtovacího období. Poskytovatel potvrdí Zákazníkovi datum přijetí Výpovědi SMS zprávou. Ukončením Smlouvy zaniká závazek Poskytovatele poskytovat
na těchto Číslech dohodnutá zvýhodnění a závazek Zákazníka čerpat Služby na příslušných Číslech ve výši dohodnuté Minimální měsíční částky. Poskytovatel bude na výše
uvedených Číslech i nadále poskytovat služby elektronických komunikací dle Všeobecných podmínek a aktuálního Ceníku s tím, že na Číslech bude ponecháno současné
nastavení služeb, s výjimkou služeb, jejichž podmínkou je aktivní Smlouva ohledně daného Čísla.

4. Zákazník dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud mu v souvislosti s uzavřením Smlouvy u výše uvedených Čísel vznikl nárok na slevu na zařízení zakoupené
u Poskytovatele, ztrácí ukončením Smlouvy na tuto slevu nárok a může mu být doúčtována plná cena zakoupeného zařízení, kterou se zavazuje Poskytovateli uhradit. Tato
částka bude zohledněna v běžném Vyúčtování služeb.
5. Výpověď musí být zaslána písemně na adresu Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5.

Zákazník
nebo osoba oprávněná za Zákazníka jednat na základě přiložené úředně ověřené plné moci
jméno a příjmení
datum podpisu

podpis
ve formátu DD/MM/RRRR

MK14185

3. Zákazník bere na vědomí, že z důvodu ukončení Smlouvy u výše uvedených Čísel před uplynutím sjednané doby určité vzniká Poskytovateli nárok na úhradu pětiny
částky ve výši součinu Minimální měsíční částky sjednané u příslušného Čísla a počtu pravidelných Zúčtovacích období zbývajících do konce sjednané doby trvání
u příslušného Čísla, a to počínaje Zúčtovacím obdobím následujícím po ukončení Smlouvy. Zákazník se zavazuje tuto částku Poskytovateli uhradit. Tato částka bude
zohledněna v běžném Vyúčtování služeb.

