Smlouva o poskytování telekomunikační služby JaryNet VoIP č.
Poskytovatel:

Účastník – adresa instalace:

LWT JaryNet s.r.o.

Obchodní firma / Jméno, příjmení:

Sídlo: Sokolská tř. 1263/24

Ulice, č.p.:

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Datum narození:

Provozovna: Šunychelská 1159

Kontaktní telefon:

735 81 Bohumín, Nový Bohumín

Kontaktní e-mail:

IČ: 28607571
DIČ: CZ28607571
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s. 4945080001/5500

Účastník – fakturační adresa: Vyplňte, liší-li se od adresy instalace)
Obchodní firma / Jméno, příjmení:
Ulice, č.p.:
Kontaktní osoba a telefon:

Parametry služby VoIP:
Přihlášení do klientské zóny:

www.jarynet.cz

Doména (sip server):

sip.jarynet.cz

Přidělené telefonní číslo:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Číslo smlouvy / variabilní symbol:

Ostatní ujednání:
Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Účastníkovi za úplatu telekomunikační službu JaryNet VoIP
(JaryTel) .
Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha: Všeobecné obchodní podmínky. Ceník i reklamační řád je dostupný
na webu www.jarynet.cz nebo na provozovně Poskytovatele.
Účastník podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s celým obsahem těchto dokumentů a souhlasí s nimi.
Smlouva může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran bez udání důvodu.
Potvrzuji, že jsem Účastník nebo osoba zplnomocněná Účastníkem uzavřít tuto smlouvu za Účastníka. Potvrzuji, že jsem
se seznámil se všemi údaji uvedenými ve Smlouvě a jejich přílohách a prohlašuji, že jsou správné. Zplnomocňuji
Poskytovatele ke všem úkonům potřebným ke zřízení nebo změnám služby.
Poskytovatel a účastník se v souladu s ustanovením § 630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
dohodli, že jejich vzájemná práva a povinnosti vzniklá na základě této smlouvy, a to včetně práv z porušení této smlouvy,
se promlčují ve lhůtě 10 let, počítané ode dne, kdy práva mohla být uplatněna poprvé.
Účastník je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v souladu s ust. § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. Účastník současně výslovně prohlašuje a potvrzuje svým níže uvedeným podpisem na této smlouvě, že byl v
dostatečném předstihu před uzavřením této smlouvy Poskytovatelem podrobně seznámen se svými právy a informacemi
vyplývajícími z ust. § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a bylo mu v dostatečném předstihu před uzavřením
této smlouvy Poskytovatelem sděleno a vysvětleno právo na odstoupení od této smlouvy, podmínky, lhůta a postupy pro
uplatnění tohoto práva a byl mu rovněž Poskytovatelem předán i formulář pro odstoupení od smlouvy obsahující veškeré
náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem a vyplněné vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy,
které se nachází v této smlouvě. V souladu s výše uvedeným ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku je Účastník oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření, a to bez

udání důvodu. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od této smlouvy je potřeba, aby Účastník o svém rozhodnutí
odstoupit od této smlouvy informoval Poskytovatele formou jednoznačného prohlášení, např. prostřednictvím v této
smlouvě připojeného formuláře pro Oznámení o odstoupení, doručeného Poskytovateli osobně či zaslaného
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, pokud je
odstoupení odesláno společnosti na adresu uvedenou v připojeném formuláři v listinné podobě nebo na jiném trvalém
nosiči dat, případně jinak, nejpozději poslední den lhůty.
Účastník tímto dává výslovný souhlas a žádost Poskytovateli, aby Poskytovatel začal s plněním svých povinností dle této
smlouvy (poskytováním telekomunikační služby) již před uplynutím zákonem stanovené lhůty pro odstoupení od smlouvy.
V Bohumíně dne

Podpis oprávněného zástupce Poskytovatele

Podpis Účastníka nebo oprávněného zástupce Účastníka

 zde odstřihněte
Oznámení o odstoupení od Smlouvy o poskytování telekomunikační služby JaryNet VoIP č. …..............
ze dne …......................
Vyplňte, oddělte a doručte toto oznámení o odstoupení do sídla společnosti LWT JaryNet s.r.o., na adrese Ostrava Moravská Ostrava, Sokolská tř. 1263/24, PSČ 702 00, nebo do provozovny společnosti na adrese Bohumín – Nový
Bohumín, Šunychelská 1159, PSČ 735 81, za situace, že chcete odstoupit od shora uvedené Smlouvy o poskytování
telekomunikační služby JaryNet VoIP v souladu s ust. § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o poskytování telekomunikační služby JaryNet VoIP č. …............. uzavřené mezi
mnou a společností LWT JaryNet s.r.o. dne............................
jméno a příjmení účastníka:
rodné číslo účastníka:
adresa trvalého pobytu účastníka:
datum:
podpis:

.................................................................
.................................................................
….............................................................
….............................................................
….............................................................

