
 

FIBERNET, a.s. 
IČ: 27196763 
Českobratrské náměstí 1321 
293 01 Mladá Boleslav 
 
 
 
Vážená paní/vážený pane,  
 
 
jménem společnosti FIBERNET, a.s., IČ: 27196763, se sídlem Mladá Boleslav,          
Českobratrské náměstí 1321, PSČ 29301, zapsána v obchodním rejstříku vedeném          
Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 9661 (dále jen FIBERNET) si Vám dovoluji               
oznámit, že společnost FIBERNET, a.s. uzavřela smlouvu o postoupení smluvních práva a            
povinností se společností Dragon Internet, a.s., IČ: 27237800, se sídlem Kosmonosy, Pod            
Loretou 883, PSČ 29306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v            
Praze, oddíl B, vložka 9923 v Praze dne 20. 4. 2005 (dále jen Dragon Internet), v rámci které                  
byly na společnost Dragon Internet převedeny i veškerá práva a povinnosti poskytovatele            
vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, uzavřené mezi Vámi           
a společností FIBERNET. 
Vaším novým poskytovatelem služeb elektronických komunikací, poskytovaných dosud        
společností FIBERNET, a.s., je tak od data 1. 4. 2018 společnost Dragon Internet, a.s. 
 
A jaké služby můžete od Dragon Internet, a.s. očekávat? Dragon Internet nabízí širokou             
paletu služeb v oblasti připojení do sítě internet (optické, rádiové i mobilní), digitální televizi s               
jedinečným 8 denním TV Archivem a mobilní i pevné hlasové služby. V druhé polovině roku               
2018 bude představena nová nabídka internetových tarifů, která bude obsahovat i v            
současnosti nejrychlejší tarif 1 Gb/s. 
 
Níže naleznete ještě několik praktických informací spojených s převodem a pro vzájemnou            
komunikaci mezi Vámi a společností Dragon Internet. V případě jakýchkoliv Vašich dotazů            
kontaktujte, prosím, infolinku společnosti Dragon Internet, tel.: 326 706 156, nebo se můžete             
osobně informovat na pobočce společnosti Dragon Internet na adrese ČSA 152/11 v            
Milovicích. 
 
Děkuji Vám za dosavadní využívání našich služeb a věřím, že tato změna přispěje ke              
zvýšení kvality služeb a k Vaší spokojenosti. 
 
 
 
S pozdravem 
 
Patrik Beneš, 
místopředseda představenstva FIBERNET, a.s.  



 

Adresa společnosti: 
Dragon Internet, a.s. 
Pod Loretou 883 
293 06 Kosmonosy 
Otevírací doba: Pondělí - Pátek 8:00 - 18:00 
 
Ostatní údaje: 
IČ: 27237800 
DIČ:CZ27237800 
 
Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., číslo účtu 35-3525400297/0100 
Komerční banka, a.s., číslo účtu 115-608390297/0100 
 
Adresa pobočky: 
ČSA 152/11 
289 24 Milovice 
Otevírací doba: Pondělí - Pátek 9:30 - 12:00, 13:00 - 17:00 
 
Telefonické spojení: 
326 706 156 
Na tomto čísle Vás automatický průvodce nasměruje na oblast, která je předmětem Vašeho             
zájmu (obchodní otázky, otázky spojené s úhradou služeb, technické dotazy). 
 
Technická podpora: 
326 706 156, v provozu 24 denně, 7 dní v týdnu a můžete se na ni obrátit kdykoliv budete                   
mít problém s využíváním služeb. 
 
Platby za služby: 
Platby za služby poskytované do 31. 3. 2018 uhraďte, prosím, společnosti FIBERNET,a.s.            
Platby za služby poskytované od 1. 4. 2018 již nadále hraďte společnosti Dragon Internet.              
Číslo účtu i variabilní symbol zůstává stejný. U společnosti Dragon Internet se hradí             
faktury za služby zpětně, první fakturu tedy očekávejte v květnu a bude vystavená za měsíc               
duben 2018. 


