
VÝPOVĚĎ SMLOUVY 

Poskytovatel: 
Dragon Internet a.s. 
Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy 
IČ: 27237800 
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 9923 

Účastník: 

Zákaznické číslo (*): 

Účastník (jméno / firma): 

Oznamuji, že tímto dávám výpověď smlouvy / smluv o poskytování služeb. 

Číslo smlouvy: 

Požadované datum ukončení: 

Důvod ukončení (nepovinné): 

Přechod ke 
konkurenci 

Nespokojenost se 
službou Nevyužívání služby Převod na jiného 

zákazníka Stěhování 

Jiný důvod: 

Datum: 

Informace: 

Podání výpovědi 
Vyplňte tento formulář, podepište a pošlete poštou, elektronicky nebo předejte osobně na níže uvedených spojeních. 

(*) Zákaznické číslo 
Zákaznické číslo je uvedeno na každé faktuře v oddíle Odběratel. 

Výpovědní lhůta 
Výpovědní lhůta je stanovena Všeobecnými podmínkami na maximálně 30 dnů. Účastník může požadovat delší výpovědní lhůtu                
zadáním Požadovaného data ukončení, smlouva bude ukončena poslední den požadovaného měsíce. Není-li vyplněno datum              
ukončení, smlouva bude ukončena poslední den měsíce, ve kterém byla výpověď podána. 

Výpověď v době trvání závazku, Účastníkem je spotřebitel (fyzická osoba domácnost) 
V případě, že účastník ukončí smlouvu výpovědí v době trvání závazku sjednaného ve smlouvě, je Poskytovatel oprávněn 
vyúčtovat Účastníkovi smluvní pokutu ve výši 20% zbývajících měsíčních poplatků dle katalogové ceny do konce trvání závazku 
a doplatek za zařízení, bylo-li zakoupeno se službou za zvýhodněnou cenu, dle ustanovení § 63 (1) p) Zákona o elektronických 
komunikacích.

Výpověď v době trvání závazku, Účastníkem je podnikatel (právnická osoba, fyzická osoba podnikatel) 
V případě, že účastník ukončí smlouvu výpovědí v době trvání závazku sjednaného ve smlouvě, je Poskytovatel oprávněn 
vyúčtovat Účastníkovi smluvní pokutu ve výši 100% zbývajících měsíčních poplatků do konce trvání závazku, není-li ve smlouvě 
toto upraveno jinak.

Zapůjčené zařízení 
Účastník je povinen vrátit vypůjčené technické zařízení v provozovně Poskytovatele nejpozději do 7 dnů ode dne ukončení 
smlouvy. Pokud byla při předání technického zařízení požadována vratná jistina, je Poskytovatel povinen tuto jistinu vrátit 
Účastníkovi do 10 dnů od vrácení technického zařízení. V případě nevrácení technického zařízení bude účtována plná cena 
technického zařízení. 

Dragon Internet a.s. 
Pod Loretou 883 
293 06 Kosmonosy www.dragon.cz 

Tel.: +420 326 706 156
Fax: +420 326 706 154

E-mail: zakaznici@dragon.cz 

Podpis účastníka: 

Jiný 
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