
Povinné informace poskytnuté zákazníkovi 
při uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku: 

 
 
Program Modré volání poskytuje společnost Bonerix s.r.o. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 00 
Praha 4 – Michle, IČ 24215554 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
v oddílu C, vložka 189426 
 
Kontaktní údaje společnost Bonerix s.r.o. 
 
Poštovní adresa pro doručování: Bonerix s.r.o., P. O. BOX 17, 370 07 České Budějovice 
Tel. č. zákaznické linky: 800 11 55 77*, jejíž provozní doba je: 
Po – Pá: 800 - 1700 hodin 
Email: info@modrevolani.cz  
www.modrevolani.cz  
číslo účtu: 209090692/0300 Československá obchodní banka, a.s. 
*Upozornění: Manipulační poplatek za vyřízení každého požadavku na lince 800 11 55 77 na vrub každého řešeného čísla je 30 Kč vč. DPH. Poplatek se 

nevztahuje na řešení oprávněných reklamací 

 

 
Kontrolním orgánem v oblasti elektronických komunikací je Český telekomunikační úřad se sídlem 
Sokolovská 219, Praha 9, poštovní přihrádka 02, 225 02  Praha 025, který rozhoduje spory o peněžitá 
plnění z poskytování služeb elektronických komunikací a spory o námitkách proti vyřízení reklamace 
za poskytování služeb elektronických komunikací. 
 
Charakteristika poskytované služby Modré volání je uvedena v Pravidlech poskytování individuální 
nabídky Modré volání a ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v Ceníku služeb společnosti               
Bonerix s.r.o.  
 
Nabídka na účast programu Modré volání je omezena dobou, po níž zákazník splňuje podmínky pro 
zařazení do programu uvedené v Pravidlech poskytování individuální nabídky Modré volání. 
 
Je-li v souvislosti s poskytováním v programu Modré volání doručována zákazníkovi SIM karta poštou, 
náklady na její dodání hradí společnost Bonerix s.r.o. 
 
Zákazník má právo odstoupit od uzavřené smlouvy na poskytování služeb elektronických komunikací 
v rámci programu Modré volání bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření 
smlouvy. Pokud v období od uzavření smlouvy do odstoupení využíval služby elektronických 
komunikací, je povinen ceny využitých služeb uhradit. Zákazník ale nemůže od smlouvy odstoupit, 
jestliže bylo s jeho souhlasem započato poskytování služeb elektronických komunikací před 
uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění. 
 
Společnost Bonerix s.r.o. uzavřené smlouvy se zákazníky archivuje po dobu stanovenou zákonem o 
elektronických komunikacích. Na žádost zákazníka mu společnost Bonerix s.r.o. umožní k této 
dokumentaci přístup. 
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