
Dodatek ke smlouvě

o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005Sb.
Mezi firmou miniTEL s.r.o. sídlem Nové sady 603/39, Brno, CZ-60200 IČ: 27718808 provozující službu
Odorik.cz  a  účastníkem

Jméno a příjmení:                                                                           

Datum narození:                                                                              

Adresa:                                                                                                

Datum:                                                                                                 

Číslo občanského průkazu:                                                        

Podpis:                                                                                                 

V souladu se všeobecnými podmínkami provozovatele uveřejněných na www.odorik.cz/h prohlašuji, 
že podle bodu 3) jsem disponentem následujících zákaznických účtů Odorik:  

Sedmimístné číslo Vašeho účtu je uvedeno po přihlášení v menu „nastavení účtu“.
Možné je uvést více účtů, nepoužitá pole proškrtněte.

Dodatek se vztahuje na všechna mobilní čísla pod uvedenými účty.

Požaduji možnost aktivovat služby, u kterých poskytovatel nemůže technicky zajistit okamžitou blokaci
v případě nulového či záporného zůstatku na účtu. Jedná se výhradně o služby roaming a premium 
SMS v síti GSM. Zavazuji se, že pokud se kredit na účtu dostane do mínusu použitím těchto služeb, 
záporný kredit uhradím provozovateli do třiceti dní od vzniku.

Dodatek se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 24 hodin. Vypovědět dodatek  můžete 
kdykoli přihlášením na Váš účet v sekci „nastavení účtu“, ale jen pokud máte na všech SIM kartách 
výše zmíněné služby blokovány (lze nastavit v menu „průvodce nastavením“) a zůstatek účtu není 
aktuálně záporný použitím služby roaming nebo premium SMS. Dodatek zůstává platný na všechny 
útraty před okamžikem zrušení i v případě, že k zaúčtování v systému Odorik.cz dojde se zpožděním.

Podpis prosím nechte ověřit na poště – služba „Legalizace“ za 30 Kč a ověřený originál pošlete 
obyčejným dopisem na adresu naší brněnské pobočky - Odorik.cz - miniTEL s.r.o., Nové sady 603/39,
Brno 602 00. 
Dodatek je též možné podepsat na našich pobočkách – ověření provedeme sami.
K prokázání totožnosti použijte občanský průkaz, v ověřovací doložce tak bude poštou uvedena Vaše 
adresa z občanského průkazu. 
Pokud občanský průkaz nemáte (máte třeba zahraniční pas), nebo je Vaše adresa trvalého bydliště na
úřadě, apod. můžete být navíc požádání o složení kauce – zmražený kredit.

http://www.odorik.cz/h/

