
Žiadosť o vstup do Hlasovej virtuálnej privátnej siete ECAV  
(Prenos vlastného tel. čísla od iného operátora) 

 
Žiadateľ 

Meno a priezvisko  
(alebo názov organizácie) *             ......................................................... 

Informácie o majiteľovi telefónneho čísla 

Prenášané telefónne číslo *             ......................................................... 

Aktuálny operátor *              ......................................................... 

Preferovaný dátum prenosu            ......................................................... 

Meno majiteľa  
(osoba/organizácia na koho je napísané tel. č.) *          ......................................................... 

Rodné číslo/IČO  
(osoby/organizácie na koho je napísané tel. č.) *          ......................................................... 

Adresa  
(osoby/organizácie na koho je napísané pôvodné tel. č.) *     ......................................................... 

 
Aktivácia volacieho programu 

ECAV Fér 

ECAV Hlas 

ECAV Slovensko neobmedzene 

ECAV Európa neobmedzene 

*Zaškrtnite jedno políčko s Vami vybratým volacím programom 

Adresa, na ktorú sa má SIM karta odoslať (skontrolujte si údaje) 

Kontaktná osoba *  .................................................................................... 

Telefónne číslo *  .................................................................................... 

Ulica a číslo *   .................................................................................... 

PSČ a Mesto *  ....................................................................................  
 



Pozn. Pokiaľ ku nám prechádzate od operátora O2 Slovakia, tak tieto údaje pre odoslanie SIM karty nemusíte 
vypĺňať, keďže Vám ostáva Vaša terajšia SIM karta. 

Žiadateľ sa v zmluve o využívaní HVPS oboznámil s právami a povinnosťami, ktoré mu 
vyplývajú pri vstupe do HVPS ECAV. 

 
Prenos telefónneho čísla je možné realizovať iba v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod. 

Účastník požiada „nového operátora (ECAV)“ o prenos odstupujúceho telefónneho čísla. 
Aby bol prenos úspešný, musia sa osobné údaje žiadateľa zhodovať s osobnými údajmi účastníka, uvedenými 
vyššie v tomto formulári. 
Nový operátor pridelí žiadateľovi novú SIM kartu, na ktorú bude odstupujúce telefónne číslo prenesené, 
zvyčajne na štvrtý pracovný deň od zadania prenosu. 
O presnom dátume prenosu bude žiadateľ, resp. účastník informovaný prostredníctvom SMS. Do prenosu bude 
účastník využívať služby pôvodného operátora na pôvodnej SIM karte. Prenos čísla sa obyčajne uskutočňuje 
medzi polnocou a šiestou hodinou ráno (od 0:00 do 6:00 h). 
Po prenose je potrebné v telefóne vymeniť pôvodnú SIM kartu, za O2 SIM kartu, ktorú účastníkovi pridelil nový 
operátor. 
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