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Smlouva o poskytování
telekomunikačních služeb 
mezi níže uvedeným poskytovatelem telekomunikačních služeb a klientem, 
podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a 
zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

DIGI CZ s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1,  zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze; 
oddíl C, vložka 261099, IČ: 04668529, DIČ: CZ04668529

ČÍSLO SMLOUVY                                                    DATUM UZAVŘENÍ SMLOUVY                                KÓD PRODEJCE

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že byl před podpisem této 
Smlouvy seznámen se Všeobecnými podmínkami pro 
poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací LIVE TELECOM ("VOP") a s ceníkem služeb LIVE 
TELECOM ("Ceník").

Všeobecné smluvní podmínky a ceník jsou rovněž k dispozici 
na www.livetelecom.cz. 

Součást smlouvy je příloha číslo 1 – Souhlas se zpracováním 
osobních údajů.

Pokud zákazník uzavřel tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 
1800 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, byl rovněž seznámen se skutečností, že je oprávněn 
od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne jejího uzavření 
písemným oznámením zaslaným na adresu sídla společnosti 
DIGI CZ s.r.o. Zákazník s obsahem smlouvy a Všeobecnými 
podmínkami souhlasí, což stvrzuje svým podpisem.

SLUŽBY A NASTAVENÍ

SLUŽBA REFERENČNÍ ČÍSLO TELEFONNÍ ČÍSLO

MODEM

ODLOŽENÁ AKTIVACE
DATUM

TARIF WLR

Na telefonních stanicích uvedených na smlouvě budou postřednictvím operátora služeb LIVE TELECOM realizována všechna národní a mezinárodní volání. Potvrzuji, že 
jsem účastník společnosti O2 Czech Republic a.s. pro uvedenou stanici, nebo jsem zplnomocněn jednat jménem tohoto účastníka. Potvrzuji, že všechny údaje uvedené v 
tomto formuláři jsou správné. Zplnomocňuji provozovatele CPS a poskytovatele služby ke všem úkonům nutným k aktivaci nebo změnám služby CPS. Čestně prohlašuji, 
že jsem pro požadovaný typ služby ukončil smluvní vztah s předchozím provozovatelem CPS (pokud existoval). Zplnomocňuji provozovatele WLR ke všem úkonům 
nutným k aktivaci nebo změnám služby WLR. V případě aktuální nedostupnosti služby si přeji tuto službu aktivovat, jakmile bude tato služba dostupná.

ZPŮSOB PLATBY

JMÉNOPŘÍJMENÍ TITUL

R.Č. / DATUM NAROZENÍ

ČÍSLO OP TELEFON

E-MAIL

ULICE

OBEC PSČ

NÁZEV

IČ DIČ

POZICE OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE

ÚDAJE ZÁKAZNÍKA (OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE ZÁKAZNÍKA)

KORESPONDENČNÍ ADRESA 

ULICE

OBEC PSČ

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

DODATEK KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
Na telefonních stanicích uvedených na smlouvě budou postřednictvím operátora služeb LIVE TELECOM realizována všechna národní a mezinárodní volání.

ZÁKAZNÍK/
OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE ZÁKAZNÍKA

(Jméno, podpis a razítko)

PRODEJCE
(Jméno, podpis)

DIGI CZ s.r.o. 
Ing. Pavel Ondra

jednatel

                                                            na dobu neurčitou                                  12 měsíců                                  24 měsíců

Uveď�te prosím tyto údaje o majiteli linky: jméno, příjmení, název firmy, ulice, číslo popisné, orientační, PSČ, město, IČ, DIČ:

ANO NE

Pro platbu SIPO je potřeba přiložit poslední kopii vyúčtování SIPO nebo doklad o zřízení SIPO - SPOJOVACÍ ČÍSLO
SLOŽENKA/PŘEVOD

SIPO

ŽADATEL

* Vyplňuje se pouze v případě, že zákazník není majitelem linky.



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zákazník při uzavření smlouvy udělil následující souhlas se zpracováním svých osobních údajů: 

 

Souhlasím se sdělováním informací o důležitých změnách, výhodných produktech a službách      

DIGI CZ s.r.o. a třetích subjektů v souladu s čl. 18.4. Všeobecných podmínek; 

Souhlasím s poskytnutím osobních údajů (v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození/RČ/IČ, 

telefonní číslo, e-mail) společnosti LAMA energy a.s. pro písemné a telefonické informování o 

novinkách a zvýhodněných energiích pro zákazníky skupiny LAMA ENERGY GROUP a.s. 

 

Výše uvedené souhlasy je Zákazník oprávněn kdykoliv odvolat. Osobní údaje Zákazníka zpracovává 

DIGI CZ s.r.o. v souladu s čl. 18 Všeobecných podmínek. DIGI CZ s.r.o. je oprávněna v souladu s 

platnými právními předpisy a příslušnými ustanoveními VP získat informace o jeho platební 

morálce/bonitě (zejména informace o povaze a rozsahu případného porušení dřívějších závazků 

Zákazníka vůči jiným subjektům) z negativních registrů SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, 

IČ 693 46 925, případně dalších registrů vedených podle zvláštního právního předpisu a v případě 

porušení závazků Zákazníka předat údaje o jeho platební morálce do těchto registrů. Při existenci 

důvodů vyplývajících z ověření platební morálky má DIGI CZ s.r.o. právo odmítnout uzavření Smlouvy 

nebo požadovat předplacení Služeb a/nebo složení kauce. DIGI CZ s.r.o. je oprávněna Zákazníka i bez 

jeho výslovného souhlasu oslovit za účelem informování o nabídkách a službách DIGI CZ s.r.o., v 

souvislosti se Zákazníkem odebíranými službami, nevyjádří-li s tím Zákazník svůj nesouhlas. Další 

informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou dostupné na www.novadigi.cz nebo 

prostřednictvím Zákaznické linky. 


