
 

KeyNet.cz s.r.o., Dornych 486/47b, Trnitá, 617 00 Brno, Česká repbublika, e-mail info@keynet.cz, www. keynet.cz 
IČ: 07082401, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 106050 

V Brně dne 18. června 2018 

 

Vážení zákazníci, sítě NWT internet, 

 

děkujeme Vám za Vaši dosavadní přízeň a dovolte nám, informovat Vás o skutečnosti, že na základě 

Smlouvy o převodu části závodu uzavřené dne 13. 6. 2018 mezi společností NWT a.s., IČ: 63469511, se sídlem 

Hulín, nám. Míru 1217, okres Kroměříž, PSČ 76824 (dále jen „NWT“) a společností KeyNet.cz s.r.o., IČ: 07082401, 

se sídlem Dornych 486/47b, Trnitá, 617 00 Brno (dále jen „KeyNet“), přecházejí práva a závazky společnosti NWT, 

týkající se části podniku v rámci poskytování služeb přístupu k síti internet, hlasových a dalších doplňkových 

služeb, na společnost KeyNet. Od 1. června 2018 se tak poskytovatelem Vašeho připojení k internetu a 

doplňkových služeb stává společnost KeyNet. 

 

Parametry Vašich služeb zůstávají stejné, ceny za služby se nemění a řídí se podmínkami smlouvy, kterou 

jste uzavřeli s původním poskytovatelem služby. Ubezpečujeme Vás, že tato změna neovlivní parametry 

poskytované služby, způsob připojení, rychlosti připojení ani měsíční poplatky.  

 

Jediná změna se týká plateb za odebrané služby. Nově prosím, hraďte platby na účet číslo 

178049258/0100. Věnujte proto pozornost vyúčtování, kde naleznete číslo účtu pro platby, společně s Vaším 

variabilním symbolem a zároveň zcela nové a jednodušší způsoby úhrady přes QR kód a na jakémkoli z téměř 

5800 prodejních míst SAZKA po celé ČR. Jejich seznam naleznete na www.sazka.cz/sazka-terminalove-

sluzby/financni-sluzby. 

 

V případě dotazů se můžete obracet na naši zákaznickou linku na čísle 606709430, a to ve všedních 

dnech od 8:00 do 17:00 hodin nebo na email info@keynet.cz. Současná zákaznická podpora na emailu 

reg@nwt.cz i stávajících telefonních číslech bude dostupná pouze do 30. 6. 2018.  

 

Technickou podporu můžete kontaktovat kdykoli na čísle 725815030, nebo na emailu noc@keynet.cz. 

 

 Prosíme, abyste veškerou písemnou korespondenci již zasílali na adresu KeyNet.cz s.r.o., Dornych 486/47b, 

Trnitá, 617 00 Brno. 

 

 Veškeré informace naleznete také na internetových stránkách www.keynet.cz. 

 

Společnost KeyNet má silné technické zázemí, působí na Moravě se zachováním lokálního přístupu 

k zákazníkům a neustále se věnuje dalšímu rozvoji datových a hlasových služeb.  

 

Děkujeme za Vaši přízeň a věříme, že díky snaze zaměstnanců společnosti KeyNet, budete spokojeni 

s našimi službami i nadále. 

 

S přátelským pozdravem 

         

               

za společnost NWT a.s                                                                                                               za společnost KeyNet.cz s.r.o. 

Ing. Zdeněk Topič                                                                                                                        Michal Rákoci 

ředitel divize Internet                                                                                                                 CEO 
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