
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
 

Číslo smlouvy  
 
 Uživatel / Firma 

Jméno, příjmení nebo název firmy  

Adresa  PSČ  

IČ/ datum narození  DIČ  

Telefon  E-mail  

(dále jen Uživatel) 
uzavírá tímto Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva) s podnikatelem Ondřej Huňka, Biskupice 117, 763 41 Biskupice, IČ: 87106965, 
DIČ: CZ8801304534, tel. 723 001 561 číslo účtu: $CISLO_UCTU_POSKYTOVATEL$  (dále jen Poskytovatel), a to v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedených 
podmínek: 

Předmět Smlouvy 

Trvalé připojení k internetu 

Zvolený tarif  Cena za měsíc  

Rychlost  DOWN  Rychlost  UP  

Fakturační období  Fakturovat od  

Fakturace a platební podmínky 

Uživatel se zavazuje uhradit Poskytovateli zřizovací poplatek po zprovoznění připojení na základě faktury se splatností 15 dnů.  

Fakturační období:  doklad bude zasílán elektronickou poštou na výše uvedený e-mail 

Doba trvání smluvního vztahu 

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, pokud není uvedeno jinak. 

Ostatní ujednání a přístupové údaje k uživatelskému rozhraní 

Adresa uživatelského rozhraní: http://support.ho-net.eu 

Uživatelské jméno:  Heslo:  

1) Účastník prohlašuje, že:  

a) se seznámil s obsahem této smlouvy, včetně Všeobecných podmínek služeb elektronických komunikací (dále jen „Všeobecné Podmínky“, které jsou součástí této 
smlouvy), Všeobecné Podmínky i tato smlouva mohou být poskytovatelem měněny v souladu s právními předpisy  

b) se seznámil s Pravidly při poskytování služeb přístupu k internetu, které jsou součástí této smlouvy a Podmínkami přenositelnosti telefonních čísel 

c) v okamžiku uzavření této smlouvy nedluží poskytovateli za jakékoliv jím poskytované služby  

d) uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů Všeobecných Podmínek 

e) byl seznámen s možnou potřebou doplňkových zařízení pro využívání objednaných služeb 

 

2) Účastník tímto: 

a) souhlasí s využitím osobních a identifikačních údajů uvedených ve smlouvě pro obchodní a marketingové účely, včetně kontaktování za účelem marketingu  
 

                    souhlasím        nesouhlasím         

 

b) souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění  
 

                    souhlasím        nesouhlasím         

 

V   dne     V      dne    

 

UŽIVATEL 

(podpis oprávněného zástupce) 

 Ondřej Huňka 

(podpis oprávněného zástupce Poskytovatele) 

 

 

 


