
Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 

číslo: ________________________ (= variabilní symbol) mezi Poskytovatelem a Uživatelem                                                  

  Nová smlouva       Dodatek smlouvy       Změna účastníka       Výpověď smlouvy 

HoralNET s.r.o. (dále jen “Poskytovatel”) 
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,  
Tel.: 558 341 942, info@horalnet.cz, www.horalnet.cz  

Uživatel: 

Poskytované služby: 

Individuálně sjednané služby: 

Závěrečná ustanovení: 

Jméno a Příjmení nebo název organizace:

Zastupující osoba:

Město a PSČ: Ulice a ČP: Datum narození:

Telefon: E-mail: IČ / DIČ: 

Specifikace služby č. 1: Měsíční platba s DPH: První/poslední platba: 

Specifikace služby č. 2: Měsíční platba s DPH: První/poslední platba: 

Specifikace služby č. 3: Měsíční platba s DPH: První/poslední platba: 

Specifikace služby č. 4: Měsíční platba s DPH: První/poslední platba: 

Specifikace služby č. 5: Měsíční platba s DPH: První/poslední platba: 

Způsob platby:
Pravidelně každý měsíc bankovním převodem na účet číslo: 7399173991 / 2010. Variabilní symbol = číslo smlouvy. Splatnost 
platby je do 15. dne v měsíci. Uživatel souhlasí s elektronickou fakturací služeb. Doklady jsou uloženy na adrese www.horalnet.cz

  Jiná adresa instalace:  Název služby č. 1:

  Název služby č. 4:   Jiná adresa instalace:

  Název služby č. 5: 

  Jiná adresa instalace:

  Jiná adresa instalace:

  Název služby č. 3: 

  Jiná adresa instalace:  Název služby č. 2: 

Název služby: Minimální rychlost: Běžně dostupná rychlost: Inzerovaná rychlost:

Rychlosl jsou uvedeny ve formátu: stahování / vkládání

  Individuální internet 

Uživatel objednává u Poskytovatele zvolený druh Služby podle těchto dokumentů: Všeobecné podmínky, Technický protokol a Ceník. Tyto dokumenty tvoří neoddělitelnou součást této 
Smlouvy. Aktuální znění těchto dokumentů je uvedeno na adrese www.horalnet.cz. Uživatel potvrzuje, že se s těmito dokumenty seznámil, souhlasí s nimi a přijímá je. Smlouva nabývá 
platnosl dnem jejího podpisu smluvními stranami. Poskytování služeb bylo zahájeno v den podpisu této smlouvy. Tímto Uživatel uzavírá smlouvu s Poskytovatelem a jako důkaz souhlasu 
a své svobodné vůle s výše uvedenými podmínkami připojí Poskytovatel a Uživatel své vlastnoruční podpisy. Uživatel souhlasí s  pořízením vlastnoručního podpisu pomocí digitálního 
dotykového snímače a souhlasí s platnosp takto podepsané smlouvy. Uživatel má neomezený přístup k této smlouvě po přihlášení do zabezpečeného uživatelského rozhraní dostupného 
na adrese www.horalnet.cz. Provozovatelem služby sledovanitv.cz je společnost sledovanitv.cz s.r.o., se sídlem U Vodárny 3032/2a, 616 00 Brno, IČ 01607910.

V Jablunkově dne: 

Poskytovatel (podpis) Uživatel (podpis)

    Ostatní ujednání:

    Uživatel souhlasí s převodem smlouvy:

http://sledovanitv.cz
http://www.horalnet.cz

