
Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb – HTN.cz 

 

Číslo smlouvy / OKU / Variabilní symbol  

 
Poskytovatel 

David Ryba – HTN.cz, Heřmanice 132, 50901 Nová Paka, IČ: 73574104, DIČ: CZ8412083174 
Tel.: 776698242, email: info@htn.cz 
Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: MěÚ Nová Paka 
Bankovní spojení: Fio bank, číslo účtu: 7766982425/2010 

 
Uživatel – Fakturační údaje 

Jméno  Adresa  

Město  PSČ  IČO  DIČ  

E-mail  Telefon  

 
Služba 

Tarif  Fakturační období  

 

 
Závěrečná ustanovení: 
 
1.1 Smluvní vztah založený touto Smlouvou se řídí právním řádem ČR, touto Smlouvu a Obchodními podmínkami společnosti 

David Ryba – HTN.cz vydanými poskytovatelem. 
1.2 Služba bude aktivována dnem podpisu této smlouvy, oběma smluvními stranami.  
1.3 Uživatel prohlašuje, že je majitelem bytu (domu), ve kterém je provedena instalace služby, nebo má k tomuto bytu (domu) 
 platnou nájemní smlouvu s jeho majitelem. Pokud tato podmínka není splněna, uživatel doloží notářsky ověřený souhlas 
 majitele, nebo nájemce bytu (domu) se zřízením služby. 
1.4 Uživatel dále prohlašuje, že nemá vůči poskytovateli žádné dluhy z předchozího, nebo jiného souběžného smluvního vztahu. 
 Ceny za poskytované služby a související činnosti a cenové podmínky jsou uvedeny v Ceníku Poskytovatele, platné ke dni 
 poskytnutí služby. Zákazník se zavazuje platit ceny za poskytnuté služby ve lhůtě splatnosti, uvedených Poskytovatelem ve 
 vyúčtování za telekomunikační služby, tedy do 25. dne v měsíci vyúčtování. 
1.5 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
 vyhotovení. 
1.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu neurčitou.  
1.7 Obchodní podmínky jsou dostupné v na internetových stránkách Poskytovatele, na adrese http://www.htn.cz/. 
1.8 Ceny uvedené v této smlouvě jsou včetně DPH 21%. 
1.9 Pro Uživatele je připraven Informační systém na adrese http://is.htn.cz, pro vstup do tohoto systému je třeba Klientské číslo, 

to je číslo této smlouvy a heslo, které si uživatel vytvoří po kliknutí na odkaz Zapomněli jste heslo anebo ho ještě nemáte?. 
 

 

 

 

 
 

Podpisem této smlouvy zákazník souhlasí s Obchodními podmínkami a aktuálním Ceníkem Poskytovatele, pro službu HTN.cz. 
Zákazník prohlašuje na svou čest, že údaje uvedené v této Smlouvě jsou pravdivé a úplné. V případě, že poskytovatel zjistí, že 

uvedené údaje jsou nepravdivé či nepřesné, má na základě čl. 7.1 Obchodních podmínek právo ukončit poskytování služby HTN.cz. 
 

 
              V                 dne                    

 
 
 
 

Uživatel, nebo jeho zmocněný zástupce 

 
             V Nové Pace dne                 

 
 
 
 

Poskytovatel 

 

https://is.htn.cz/forgotten-password/

