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Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Údaje vyplní účastník

Identifikácia zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Poznámka:
Pre riadnu identifikáciu zmluvy, ktorú si prajete touto výpoveďou ukončiť, je
potrebné uviesť číslo Vašej zmluvy. Číslo zmluvy je zároveň variabilným
symbolom, ktorý uvádzate pri platbe za využívané služby. Uvedením čísla
zmluvy predídete možnému ukončeniu nesprávnej zmluvy, v prípade ak máte
s DIGI uzatvorené viaceré zmluvy pre poskytovanie verejných služieb.

Číslo zmluvy/Variabilný symbol:

Identifikácia účastníka podávajúceho výpoveď
Poznámka:
Prosíme, v tejto časti uveďte Vaše identifikačné a kontaktné údaje. Pri
spracovaní Vašej výpovede môžu nastať okolnosti, pre ktoré Vás budeme
musieť kontaktovať, napr. z dôvodu doplnenia údajov alebo odstránenia
nedostatkov výpovede, pričom Vami uvedené údaje v zmluve už nemusia byť
aktuálne. Z dôvodu aby sme predišli zbytočným prieťahom pri spracovaní Vašej
výpovede, prosíme, uveďte v tejto časti Vaše aktuálne kontaktné údaje.
V prípade ak sa budú Vaše Identifikačné a kontaktné údaje uvedené vo
výpovedi a v zmluve líšiť, môžeme vykonať dodatočné overenie identity
účastníka, a to za účelom overenia či výpoveď podáva účastník, čím predídeme
situácii, kedy by došlo k ukončeniu zmluvy bez vôle skutočného účastníka.

Titul, meno a priezvisko účastníka:
Kontaktná adresa:
Telefónne číslo:
Výpoveď

Týmto Vám oznamujem, že vyššie uvedenú zmluvu o poskytovaní verejných služieb vypovedám v celom rozsahu z dôvodu:
bez udania dôvodu
technické dôvody
iný poskytovateľ
úmrtie účastníka (meno a priezvisko kontaktnej osoby): ..........................................................................................................
iné: ............................................................................................................................................................................................
Výpovedná lehota
V zmysle Časti III. článku 6. bod 5. Všeobecných podmienok pre
poskytovanie verejných služieb, je výpovedná lehota rovnaká pre obe
zmluvné strany a uplynie posledným dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď riadne
doručená druhej zmluvnej strane.
Prílohy:

úmrtný list

Dátum

Poznámka:
Počas plynutia výpovednej lehoty Vám budú poskytované služby
v nezmenenom rozsahu a k ukončeniu poskytovania služieb dôjde až
uplynutím výpovednej lehoty. Po uplynutí výpovednej lehoty ste povinný vrátiť
podniku technické zariadenia, ktoré Vám boli odovzdané na základe zmluvy do
nájmu a/alebo výpožičky (napr. set-top box, CA modul a smart karta) a to buď
osobne na predajné miesto podniku alebo poštou na adresu DIGI SLOVAKIA,
s. r. o, Romanova 5, 851 02 Bratislava.

splnomocnenie

iné: ....................................................

Miesto podpisu

Podpis účastníka

Údaje vyplní podnik

Výpoveď prijal a za kontrolu údajov zodpovedá

Dátum

(prijatia výpovede)

0850 211 112

Titul, meno a priezvisko

(pracovníka podniku povereného pre prijatie výpovede)

info@digislovakia.sk

Podpis a pečiatka

(podpis pracovníka podniku a pečiatka podniku)

www.digislovakia.sk

