obec.zajezdec@tiscali.cz
Předmět: Zrušení veřejného telefonního automatu Zájezdec
Odesílatel: Prax Zdeněk (zdenek.prax@o2.cz)
Datum: 19. srpna 2020 08:25
Vážení,

dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval, že dle aktuálního rozhodnutí ČTÚ čj.
ČTÚ-41 366/2017-610/VI. vyř. končí k 31.12.2020 povinnost provozovat veřejné telefonní
automaty (VTA) jako univerzální službu. Na základě tohoto rozhodnutí společnost O2 Czech
Republic ukončí k 1.1.2021 provoz VTA ve Vaší obci.

Od 1.1. 2021 přestane být VTA, v boxu na zdi budovy č.p. 7, funkční. Demontáž VTA a boxu
proběhne během 1.pol. 2021.

Pokud byste měli zájem o využití samotného telefonního boxu, nabízíme odprodej telefonního
boxu za cenu 500 Kč bez DPH. Při zájmu o odkup telefonního boxu prosím o zaslání
fakturačních údajů.

V tomto případě mě, prosím, kontaktujte e-mailem nejpozději do 31.10.2020.
Po tomto datu již nebude možné telefonní box odkoupit.

S přátelským pozdravem

Zdeněk Prax
O2 Czech Republic a.s.
M +420 607 186 109

Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy
či jejich změny jsou společností O2 Czech Republic a.s. uzavírány v písemné formě nebo v podobě a postupem podle příslušných všeobecných
podmínek společnosti O2 Czech Republic a.s., a pokud jsou dohodnuty všechny náležitosti. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou na základě
písemného pověření. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým
podpisem. Podmínky, za nichž O2 Czech Republic a.s. přistupuje k jednání o smlouvě a jakými se řídí, jsou dostupné zde.
The content of this message is intended for communication purposes only. It does neither represent any contract proposal, nor its amendment or
acceptance of any potential contract proposal. O2 Czech Republic a.s. concludes contracts or amendments thereto in a written form or in the form and the
procedure in accordance with relevant general terms and conditions of O2 Czech Republic a.s., if all requirements are agreed. Contracts are concluded
by an authorized person entitled on the basis of a written authorization. Contracts on a future contract are concluded solely in a written form, self-signed or
signed by means of an advanced electronic signature. The conditions under which O2 Czech Republic a.s. negotiates contracts and under which it
proceeds are available here.

