SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU DO SÍTĚ INTERNET č. 0
Uzavřená podle ustanovení §269 odst.2 zákona č. 513/1991 Sb ze dne:

Zákazník:

Poskytovatel:
LWT JaryNet s.r.o.

Trvalý pobyt/
sídlo:

Adresa: Sokolská třída 1263/24
Ostrava, Moravská Ostrava
702 00

Zastoupený:
Tel. kontakt:

Provozovna:
Šunychelská 1159
735 81 Nový Bohumín
Tel.: 605 962 780
Tel.: 591 140 555
E-mail: fakturace@jarynet.com
IČ/DIČ: 28607571 / CZ28607571

Předmět smlouvy
Připojení k síti Internet s IPTv, prostřednictvím optické sítě na dobu neurčitou s minimální dobou užívání služby 12 měsíců.
Služba

Místo

VZOR IPTv

,,

Rychlost (Download/Upload)

Agregace

Mesíční paušální platba
- Kč s DPH

Perioda platby:
Splatnost:

Platba splatná do 15. dne, počínaje následujícím měsícem od data podepsání předávacího protokolu.

Bank. spojení:

Raiffeisenbank, a.s. 494 508 00 01/5500

Var.symbol:

Aktuální programové složení tarifů a balíčků je k dispozici na stránkách www.jarynet.cz.
Programová nabídka je přebírána od provozovatele převzatého televizního vysílání společnosti KonekTel, a.s., která je jako provozovatel
převzatého vysílání registrován Radou pro rozhlasové a televizní vysílání pod Sp. zn./Ident.:2010/948/sve/Kon ze dne 19.10.2010.
Společnost KonekTel, a.s. si vyhrazuje právo na změny programové skladby.
Televizní přijímač je majetkem dodavatele telekomunikačních služeb. V případě poškození zaviněného jednoznačně a prokazatelně odběratelem, se
odběratel zavazuje uhradit plnou hodnotu užívaného zařízení.
Po vypovězení smlouvy jednou ze zúčastněných stran, nebo po ukončení přístupu z důvodu porušení obchodních podmínek je odběratel povinen
umožnit odebrání užívané zapůjčené technologie dodavateli, a to do 10-ti dnů po skončení smluvených služeb.

Ostatní ujednání
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky poskytování telekomunikačních služeb, Reklamační řád a smluvně zaručená
úroveň kvality poskytovaných služeb (SLA). V případě služby IPTV dále podmínky pro poskytování služby přenosu digitálního rozhlasového a
televizního vysílání. Tyto dokumenty jsou uvedeny na webových stránkách www.jarynet.cz.
Zákazník svým níže uvedeným podpisem výslovně potvrzuje, že mu Poskytovatelem bylo umožněno se shora uvedenými dokumenty a jejich obsahem
se podrobně seznámit před podpisem této smlouvy a s obsahem těchto dokumentů a ujednáními v nich uvedenými jako součástí této smlouvy
souhlasí.
Svým podpisem zákazník stvrzuje, že byl informován a poučen o možných rizicích poškození oční sítnice při odpojení optického pigtailu a nahlížení
do jeho koncovky.

Zákazník:

---------------------------------Datum
Podpis

Poskytovatel:

