
Smlouva o poskytovaní přístupu k síti VašLepši.Net                  
uzavřená podle § 63a násl. zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění

Poskytovatel: Číslo smlouvy

JR-NET s.r.o. Dehtáry 4, 250 73 Jenštejn. IČ: 27254437  DIČ: CZ27254437, TEL. 724 766 817 V8

E-mail: info@vaslepsi.net , Stránky: www.vaslepsi.net, Bank. spojení: FIO: č.ú. 2900034475 / 2010 
OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107947

a Uživatel : Vyplní zákazník

→

Příjmení, jméno, titul /obchodní jméno/zastoupená Datum narození / IČO číslo OP/DIČ číslo pasu

→

Ulice, číslo, popisné/orientační Obec PSČ Podlaží / Č. bytu

→

Telefon domů Mobil E-mail

Umístění zařízení / Kontaktní adresa: (pouze pokud se liší od uživatele)

Příjmení, jméno, titul /obchodní jméno/zastoupená Ulice, číslo, popisné/orientační PSČ Obec

Objednané služby: Fyzická osoba Fyzická podnikající Firma [Kč/měs s DPH 21%]

Přístup k síti Internet: Pevné připojení k Internetu

Bezdrátově Kabelově (spol. ant) Optika

Connected   255/měs. On Line  355/měs. Mikro        455/měs.

Mini            555/měs. Mini +     655/měs. Normal     755/měs.

Normal +     855/měs. Profi       955/měs. Firemní /měs.

Další 

Veřejná IP adresa 87/měs. Dohled na zařízení     245/měs.

Prioritní podpora 255/měs. Rozřířená technická podpora 455/měs.

Servis a podpora je realizována přednostně Servis a podpora je realizována přednostně + pravidelná kontrola

Pronájem zařízení 75Kč /měs. 59Kč /měs.

V případě modernizace či ukončení smluvního vztahu, je nutné zapůjčené zařízení nutné vrátit do 30-ti dní.

Smluvní  pokuta  vpřípadě  nevrácení včas, ztráty nebo poškození

Vyúčtování a způsob platby:

Elektronicky    0 Kč Poštou     + 95 Kč

Bankovním převodem  0 Kč  č. ú: Hotově 0 Kč

Při platbě použijte vždy klientské číslo jako variabilní symbol. Vystavení vyúčtování je před daným obdobím služeb.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou na dobu _______(F,F podnikající max.24měs)

s výpovědní lhůtou 30 dní. Při ukončení smlouvy dříve jak 18 měsíců od podepsání je účtována 

demontáž zařízení 535Kč (příjezd, práce, kontrola modenu, vymazání dat).

Hodnota závazku _______Při předčasném ukončení bude nutno tuto částku doplatit

Sleva připojení k Internetu Kč/měs.

Cena zřízení služeb - podle náročnosti a použitého materiálu. Lhůta pro zřízení služeb je uvedena v příloze 1

Interval platby za služby 

měsíčně

dvouměsíčně čtvrtletně Celkem za 1 měsíc [s DPH21%]

Potvrzuji tímto že jsem obdržel: dokumenty,které jsou součástí smlouvy

Všeobecné podmínky (1x), Návod k zařízení (1x), Ceník služeb a poplatků (1x), Kontkatní údaje na Hot Line

Přílohy k ceníku služeb (1x)

Zasílání obchodních sdělení (cca 4x ročně)
Poskytovatel má zájem Uživatele informovat prostřednictvím jeho korespondenční nebo emailové adresy s aktuální

nabídkou služeb. Uživatel souhlasíse zasíláním obchodních sdělení.

Další informace
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1/ Objednané služby budou účtovány dle aktuálního ceníku ke vzniku nároku. V případě, že dojde ke změně ceny u služeb 
objednaných výše, bude zákazník vyrozuměn min. 1 měsíc před účinností. V případě, že se změnou ceny u dané služby 
nesouhlasí, může zákazník danou službu zrušit s výpovědí 1 měs.  
2/ Uživatel se seznámil se specifikací objednaných služeb, Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb, tyto obdržel a 
bere na vědomí, že nedílnou součástí této smlouvy a zavazuje se Všeobecné podmínky a pravidla v nich dodržovat.  
3/ Uživatel souhlasí s místem a místem antény, kabelů a modemu a je si vědom všech možných rizik (např. úder blesku, vítr 



Další informace

Datum připojení : Technik:

Poskytovatel/Oprávněný zástupce poskytovatele/montážní firma Uživatel / Oprávněný zástupce Uživatele

Technické informace o parametrech připojení
Technologie připojení (modem)

Bezdrátové    6M   /   5M2   /   5M   / 5n2 Kabelové Optické

Dosažitelná rychlost závisí na mnoha faktorech, často nezávislých na Poskytovalteli a Uživateli. Infomace a vysvětlení
jednotlivých rychlostí a možný dopad na provozované služby připojené přes přípojku jsou uvedeny v Příloze 1.

Informace o možnostech objednání dalších služeb
Telefon Pevná linka přes Internet, 1 telefonní číslo (Volné minuty ČR Pevná + Mobil)

Základ     37/měs. 30 min     77/měs. 3000 min     297/měs.

Je přiděleno pevné telefonní číslo, lze vysílat telefonické hovory vzniklé v síti a přijímat telefonické hovory. 

Umožńuje bezplatná volání na čísla tísňového volání bez lokalizace volajícícho. Běžne je hovorné účtováno jednou položkou.
Poskytovatelem služby: FAYN Telecommunications s.r.o., Popelova 150/71 Brno, IČ: 26761050

Televize Sledování televize přes Internet (základ+rozšířené+volitelně více zařízení)

Základ -Základní nabídka 1 zařízení+Timeshift 50 hod. a nahrávky 50 hod. Nova a Prima 7 dní+OTT   295/měs.

Sledovani TV 4 NET.TV

HBO   225/měs. HBO+HBO GO 255/m Dětský 65/měs. FILMBOX 139/měs.

Doku 99/měs. SPORT 185/měs. SPORT 185/měs. RelaXXX 250/měs.

Další zařízení navíc… další zařízení 45/měs.

PC,Tablet,Tel. 0/měs. SmartTV TV  18/měs. TV+set-top-box 24/měs.

Provozovatelem služby sledováníTV.cz je společnost sledovanitv.cz s.r.o., se sídlem U vodárny 3032/2a, 616 00 Brno, IČ:01607910

Provozovatelem služby 4NET.TV je společnosti 4NET.TV solutions a.s., Češkova 834, Pardubice 530 02, IČ: 04587413

     Protokol o převzetí instalace
Pronájem a zapůjčení zařízení 

Venkovní modem Anténa par. 2P typ

5M 1000 6M mini Anténa par. 2PE

5M 180 6M Ant, par Box malý s/n

5M 200 5n2 Box velý

Domácí router hAP s/n

Napájecí adaptér 24V C 24V M

Další s/n

Zakoupené zařízení Cena:

s/n

s/n

s/n

Potvrzuji tímto, že jsem výše uvedené zařízení a material převzal dne:___________________
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4/ Při nezaplacení včas mohou být zaslané placené upomínky poštou v ceně 103Kč. V případě prodlení delším 40 dnů od 
vystavení vyúčtování, bere zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zplnomocnit třetí osobu k 
vymáhání dlužné částky, a zároveň pro účely zahájení mimosoudního vymáhání se sjednává jednorázová smluvní pokuta ve 
výši 25% z celkové dlužné částky, nejméně však 485 Kč vč. DPH. Za dohledávání plateb bez variabilního symbolu může být 
přidána částka 59 Kč. Při nezalpacení vyúčtování delším než 14 dní  po splatnosti bude rychlost připojení k internetu omezena 
na rychlost 1Mbit. Bude omezeno realizování ochozích telefonních hovorů s vyjímkou volání na tísňové linky. 
5/ Uživatel Bude kabel od venkovní jednotky - modemu odpojovat ze zásuvky POE napáječe v případě hrozící bouřky. Uživatel 


