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HD internet s.r.o., Křižíkova 65, Trutnov 541 01 

IČO 04607821, DIČ CZ04607821, bankovní spojení 

Raiffeisenbank č. ú. 161469862/5500  
 

 

Smlouva o poskytování veřejně dostupných 

služeb elektronických komunikací   

 

uzavřená podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů mezi 

HD internet s.r.o., Křižíkova 65, Trutnov 541 01 

IČO 04607821, DIČ CZ04607821 

bankovní spojení Raiffeisenbank a.s. číslo účtu 161469862/5500 

spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, vložka C 36247 

(dále jen "POSKYTOVATEL")  

a 

Titul             Příjmení / Obchodní název   Jméno IČ / RČ 

    

Název ulice Č.p. Město PSČ 

    

Číslo OP Telefonní kontakt Email Ověřovací kód 

    

 

(dále jen "ÚČASTNÍK") 

Místo instalace / připojení 

Název ulice Č.p. Město PSČ 

    

Vyplní se v případě odlišné adresy od fakturační adresy. 
 

Objednané služby 

Služby Popis služby Datum zahájení služby Cena 

Internet   Kč 

Ostatní   Kč 

Cena za objednané služby je uvedena v ceníku POSKYTOVATELE uveřejněného na internetových stránkách www.hdinternet.cz. 
  

Poznámky 

 

 

 

 

 ČÍSLO SMLOUVY 

(VARIABILNÍ SYMBOL) 
ČÍSLO ÚČTU 161469862/5500 
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HD internet s.r.o., Křižíkova 65, Trutnov 541 01 

IČO 04607821, DIČ CZ04607821, bankovní spojení 

Raiffeisenbank č. ú. 161469862/5500  
 

Poplatky 

Zřizovací poplatek Kč Další poplatek Kč 

 

Platby 

 Standardně platba v aktuálním měsíci  Předplatné na měsíc dopředu 

 Elektronická faktura  Tištěná faktura za poplatek 

 

Zastoupení 

Titul             Příjmení  Jméno Datum nar. RČ 

     

Název ulice Číslo popisné Telefonní kontakt Číslo OP 

    

Město PSČ Plná moc s ověřeným podpisem ze dne Email 

    

 

Účastník prohlašuje, že: 

 

a) se seznámil a souhlasí se Specifikací služeb, Ceníkem Poskytovatele, Zásadami ochrany soukromí spotřebitelů (dále jen 

"Zásady") a s Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti 

HD internet s.r.o. (dále jen "Podmínky") ve znění platném ke dni podpisu smlouvy a zveřejněném na www.hdinternet.cz, 

tyto dokumenty obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí smlouvy. 

b) bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával osobní údaje, které mu při uzavírání a kdykoli za trvání 

Smlouvy předá nebo jakkoli jinak zpřístupní.  

c) byl seznámen s možností odstoupit od této Smlouvy v případě jejího uzavření mimo prostory obvyklé pro podnikání 

Poskytovatele, a to do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy (týká se pouze spotřebitelů) s přihlédnutím k ustanovení §1837 

zákona č. 89/2012 Sb. 

d) souhlasí a bere na vědomí, že tato smlouva nahrazuje veškerá práva a povinnosti založené dříve uzavřenou smlouvou mezi 

Účastníkem a Poskytovatelem ke stejnému místu instalace. 

e) tuto smlouvu je možno měnit pouze formou písemné dohody obou smluvních stran. 

f) tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdržela jedno vyhotovení. 

 

 

 

V Trutnově dne: V ……………………… dne: ………………… 

          

 

 

 

 

 

 

     

 Jan Zeman Osobní údaje uživatele dle OP Účastník 

 jednatel HD internet s.r.o. ověřil zástupce Poskytovatele 


