Číslo smlouvy
(= variabilní symbol):

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ
uzavřena mezi Poskytovatelem a Účastníkem dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

………………………………………

nová smlouva |

dodatek smlouvy |

změna účastníka |

výpověď smlouvy

1. Poskytovatel:
HoralNET s.r.o.
firma vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 58303
se sídlem Nádražní 50, 739 91 Jablunkov
IČ: 026 49 586, DIČ: CZ02649586, bankovní spojení: 7399173991 / 2010, variabilní symbol platby = číslo smlouvy
Tel.: 558 341 942, Technická podpora.: 604 787 100, info@horalnet.cz, www.horalnet.cz

2. Účastník
Jméno a Příjmení nebo firma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
V zastoupení: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Město / Obec: …………………………………..

Ulice / ČP: ……………………………………….

PSČ: ………………………………………………….

Telefon: ………………………………………

E-mail: …………………………………………..

RČ:…………………………………………………….

Číslo OP: .………………...............................

IČ: …………………………...............................

DIČ: …………………………....................................

Odlišná adresa instalace služby: ……………………………………………………………………………………………………………………… (služba 1)
……………………………………………………………………………………………………………………… (služba 2)
……………………………………………………………………………………………………………………… (služba 3)
změna účastníka (iniciály původního účastníka smlouvy):………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Poskytované služby
Internet
(služba 1)
…………………………………….
(služba 2)
…………………………………….
(služba 3)

Rychlost stahování / odesílání:

Měsíční platba:

Termín první/poslední* platby:

…………………….……… Mb/s

…………………….. Kč s DPH

1. až 15. ..…

…………………………………….

Měsíční platba:

Termín první/poslední* platby:

…………………………………….

…………………….. Kč s DPH

1. až 15. ..…

…………………………………….

Měsíční platba:

Termín první/poslední* platby:

…………………………………….

…………………….. Kč s DPH

1. až 15. ..…

.

.

.

…............

…............

…............

*nehodící se variantu přeškrtne poskytovatel

Převodem na účet číslo: 7399173991 / 2010. Variabilní symbol = číslo smlouvy.
Způsob platby:

Splatnost platby je do 15. dne v měsíci. Platba probíhá vždy zpětně za předchozí měsíc.
Faktury jsou k dispozici ke stažení na adrese www.horalnet.cz

4. Závěrečná ustanovení
Účastník objednává u Poskytovatele zvolený druh Služby podle dokumentu Všeobecné obchodní podmínky a technický protokol, které tvoří neoddělitelnou součást této Smlouvy o
připojení. Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek je uvedeno na adrese www.horalnet.cz.
Účastník potvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami, souhlasí s nimi a přijímá je. Účastník, který je spotřebitelem potvrzuje, že byl poučen poskytovatelem ve smyslu
ustanovení § 1829, § 1834 a 1837 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
Tímto Účastník uzavírá smlouvu o připojení s Poskytovatelem: „HoralNET s.r.o. – jednatel Roman Martynek“ a původní smlouva o připojení s Poskytovatelem: „Roman Martynek, IČ: 73832693“
pozbývá platnosti ke dnešnímu dni (platí za předpokladu, že byla tato původní smlouva v minulosti uzavřena). Jako důkaz souhlasu a své svobodné vůle s výše uvedenými podmínkami připojí
Poskytovatel a Účastník svoje vlastnoruční podpisy.

Smlouva je uzavřena na dobu:

Neurčitou

…………. měsíců

Ostatní ujednání: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V ……………………………………… dne: ………………………………………

…………………………………………………………
Poskytovatel

………………………………………………………
Účastník

………………………………………………….
Původní účastník smlouvy

