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Smluvní strany         Číslo smlouvy       

Poskytovatel 
HVfree.net servis s.r.o., IČ: 067 23 420, se sídlem Bayerova 62, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 73080, zastoupená osobou 
níže, e-mail: info@hvfree.net, telefon 571 116 000, bankovní spojení: 2401357747/2010                                                                                                                       
(dále jen „Poskytovatel“) 

a 
Uživatel 

Jméno nebo název firmy       
Trvalé bydliště dle OP 

nebo sídlo dle OR 
      

Datum narození nebo IČ       DIČ       
Mobil       E-mail       

(dále jen „Uživatel“) 
Místo připojení:       

Není-li uvedeno jinak, je místem připojení výše uvedená adresa bydliště nebo sídla Uživatele. 
 
1. Předmět smlouvy 
Předmětem této Smlouvy je úplatné zajištění připojení k síti Internet ze strany Poskytovatele ve prospěch Uživatele, dále 
jen „Služba“, jejíž specifikace je následující: 
Tarif: Internet na doma 

Doplňkové služby 

 Veřejná IPv4    IPTV 

1.1. v případě oprav či údržby sítě může dojít k omezení poskytování služby, přičemž doba omezení se nezapočítává do 
doby pro výpočet úrovně kvality 

1.2. rychlost přenosu dat může být ovlivněna sdílenou kapacitou v síti nebo užíváním audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání v domácí síti 

1.3. poskytovatel negarantuje specifické parametry přístupu ke všem objektům v síti Internet s ohledem na povahu sítě 
Internet 

1.4. poskytovatel neručí za kompatibilitu přijímacích zařízení jiných poskytovatelů 
1.5. kontakt na služby zákaznické podpory je uveden na www stránkách Poskytovatele www.hvfree.net 

 
2. Cena služby a platební podmínky 

 
2.1. Za zřízení Služby je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli aktivační poplatek ve výši 1000 Kč včetně DPH. Aktivační 

poplatek je splatný za podmínek stanovených VP do 7 dnů ode dne zprovoznění Služby dle čl. 4.2. Smlouvy.  
 

2.2. Za poskytování Služby se Uživatel zavazuje platit Poskytovateli cenu uvedenou v Ceníku pro Službu, a to v jeho 
platném a účinném znění (dále jen „Cena“), nestanoví-li tato Smlouva výslovně cenu jinou. Ceník, který vede a 
spravuje Poskytovatel je k dispozici v místě provozovny Poskytovatele a je zveřejněn na internetové adrese 
Poskytovatele www.hvfree.net/dokumenty. Cena bude účtována Poskytovatelem ode dne zprovoznění Služby dle 
čl. 4.2. Smlouvy. 
 

2.3. Cena je splatná za podmínek blíže specifikovaných ve VP měsíčně předem, výhradně bezhotovostním převodem 
(vždy k 1. dni v měsíci, ve kterém je Služba poskytnuta, nestanoví-li VP jinak)  
 
 

2.4. Fakturu – daňový doklad (splátkový kalendář) či jiné potvrzení o úhradě v souladu s platnými právními předpisy si 
přeje Uživatel (zvolte jednu z uvedených variant):  

 zasílat elektronickou poštou    zasílat v tištěné podobě běžnou poštou za poplatek dle ceníku 
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3. Trvání smlouvy 
3.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou 
3.2. Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

 
 

4. Zvláštní ujednání 
4.1. Uživatel žádá, aby mu veškeré písemnosti, které nemusejí být zasílány v listinné podobě, byly zasílány na adresu 

elektronické pošty uvedenou v záhlaví této Smlouvy 
 
Uživatel dále žádá, aby mu byla také na tuto adresu elektronické pošty byla zasílána také korespondence:  

 marketingové akce a nabídky služeb 
 
 

4.2. Datum zprovoznění Služby 
 od       
 ode dne podpisu servisní zprávy nebo předávacího protokolu zařízení při instalaci 

 
 

4.3. Zvolte jednu z uvedených variant:  
 Poskytovatel nepronajímá a nepřenechává Uživateli žádné zařízení.  
 Poskytovatel pronajímá uživateli zařízení po dobu trvání Smlouvy. O předání a převzetí zařízení bude  

      sepsán ”Protokol o předání a převzetí věcí”. Poskytovatel si účtuje za pronájem zařízení měsíčně částku  
      ve výši 0 Kč včetně DPH. Tato částka bude splatná za podmínek sjednaných v čl. 2.2 Smlouvy. 
 
 

4.4. Uživatel za podmínek stanovených VP se zveřejněním svého jména a příjmení nebo obchodní firmy předaných 
Poskytovateli v rámci Smlouvy na propagačních materiálech, nabídkách, referencích a internetové adrese 
Poskytovatele www.hvfree.net. (zvolte jednu z uvedených variant):  

 souhlasí   nesouhlasí 
  
 

4.5. Datem podpisu v této Smlouvě pozbývá platnosti předchozí  
smlouva číslo      , uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem dne:       
 
 

5. Závěrečná ujednání  
5.1. Veškeré rozvody datové sítě a použitého zařízení dodaného Poskytovatelem zůstávají ve vlastnictví Poskytovatele s 

výjimkou věcí, na které byl sepsán protokol o ”převodu vlastnictví k věcem” a jež byly ”Uživatelem” řádně zaplaceny.  
 

5.2. VP a Ceník tvoří nedílnou součást Smlouvy. Podpisem Smlouvy Uživatel potvrzuje, že od Poskytovatele převzal VP, a 
dále Ceník platný ke dni podpisu Smlouvy. VP a Ceník jsou veřejně dostupné také na internetové adrese 
Poskytovatele www.hvfree.net/dokumenty 

 
V                 dne:  V Rožnově p.R. dne :  
  

Podpis „Uživatele“          Podpis „Poskytovatele“    
 
V1.4  


