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Formulář výpovědi 
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

 
Já, jako zákazník 
 

Firma/Jméno:  

Sídlo/Adresa:  

IČ/r.č.:  

DIČ:  

Telefon:  

E-mail:  

Zastoupený:  

 
(dále jen zákazník) 
 
tímto VYPOVÍDÁM SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ číslo     

(dále jen smlouva), kterou mám uzavřenou s poskytovatelem, společností  OsPe Consulting s.r.o., se sídlem: 
Těmice 215, 696 84 Těmice, IČO: 29299144, zastoupený Lukášem Petrželkou - jednatelem společnosti (dále jen 
Poskytovatel) 

 
na služby: 

 
 
 
 
 
 
 

TATO SMLOUVA BUDE UKONČENA (zaškrtněte odpovídající) 
 

na základě výpovědi 30. dnem od data jejího podání 
 

odstoupením od Smlouvy v zákonem stanovené lhůtě 14 dní ode dne, kdy poskytovatel započal s 
poskytováním dohodnuté služby * 

 
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 

Nespokojenost s rychlostí 

připojení Nespokojenost s 

obsluhou 

Jiná nabídka – výhodnější tarif 
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Z důvodu změn Všeobecných obchodních podmínek ke dni   _______________ 
 

Z důvodu změny ceny ke dni   ____________ 
 

 
Potvrzuji tímto, že poskytovateli umožním demontáž a odběr zařízení, které je majetkem společnosti OsPe 
Consulting s.r.o. 

 
 
 

V   dne     Vlastnoruční podpis zákazníka:  _______________________ 
 
 
 

Fyzická osoba, která podává ukončení Smlouvy jménem firmy, tímto prohlašuje, že je plně oprávněna k 
podepsání tohoto dokumentu. 

 

ČITELNÝ, VYPLNĚNÝ A PODEPSANÝ FORMULÁŘ PÍSEMNOSTI JE NUTNÉ ZASLAT BUĎ 
ELEKTRONICKY NA ADRESU SJEDNANOU PRO ZASÍLÁNÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ POSKYTOVATELI, 
TEDY ADRESU, ZE KTERÉ PŘICHÁZÍ KLIENTOVI VYÚČTOVÁNÍ, NEBO POŠTOU NA ADRESU SÍDLA 
SPOLEČNOSTI 

 

* 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. V případě sjednání závazků ze smlouvy, či jiných závazků závislých na této smlouvě plynoucích, 
mohou být tyto poskytovatelem doúčtovány. 

 
 


