
               
                  JARONET.LT

Poskytovatel:
Jaroslav Novák
Masarykova 551/20, 412 01 Litoměřice
IČO: 13925776           tel.: +420 603 944 011

  e-mail: info@jaronetlt.cz                                         www.jaronetlt.cz

 Služba: Připojení k Internetu LIGHT (Dělová cesta, Křemín, Záhořany)

 Shrnutí smlouvy
Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy EU (1)
Pomáhá porovnat různé nabídky služeb.
Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech

Služba
Pevný internet

Maximální rychlost
Stahování : 5 Mb/s
Odesílání: 3 Mb/s

Přehled prostředků nápravy
V případě  trvalé  nebo pravidelně  se opakující  odchylky skutečného výkonu služby přístupu k
internetu,  pokud jde o rychlost nebo jiné parametry služby, od výkonu uvedeného ve smlouvě
můžete podat písemnou reklamaci na adrese poskytovatele nebo prostřednictvím e-mailu.

Cena
Název služby Cena
LIGHT 149 Kč / měsíčně
Ceny ostatních služeb jsou uvedeny v ceníku na jaronetlt.cz.

Doba trvání, obnovení a ukončení
Doba  trvání  smlouvy:  na  dobu  neurčitou.  Smlouvu  lze  kdykoliv  vypovědět  dle  Všeobecných
podmínek.

Rozsah,  v němž  jsou  produkty  a  služby  určeny  pro  koncové  uživatele  se  zdravotním
postižením
Produkty a služby pro koncové uživatele se zdravotním postižením jsou poskytovány ve stejném
rozsahu jako pro běžné uživatele.

mailto:info@jaronetlt.cz


               
                  JARONET.LT

Poskytovatel:
Jaroslav Novák
Masarykova 551/20, 412 01 Litoměřice
IČO: 13925776           tel.: +420 603 944 011

  e-mail: info@jaronetlt.cz                                         www.jaronetlt.cz

 Služba: Připojení k Internetu LIGHT (Litoměřice, Lovosice, Teplice, Kamýk)

 Shrnutí smlouvy
Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy EU (1)
Pomáhá porovnat různé nabídky služeb.
Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech

Služba
Pevný internet

Maximální rychlost
Stahování : 3 Mb/s
Odesílání: 1 Mb/s

Přehled prostředků nápravy
V případě  trvalé  nebo pravidelně  se opakující  odchylky skutečného výkonu služby přístupu k
internetu,  pokud jde o rychlost nebo jiné parametry služby, od výkonu uvedeného ve smlouvě
můžete podat písemnou reklamaci na adrese poskytovatele nebo prostřednictvím e-mailu.

Cena
Název služby Cena
LIGHT 99 Kč / měsíčně
Ceny ostatních služeb jsou uvedeny v ceníku na jaronetlt.cz.

Doba trvání, obnovení a ukončení
Doba  trvání  smlouvy:  na  dobu  neurčitou.  Smlouvu  lze  kdykoliv  vypovědět  dle  Všeobecných
podmínek.

Rozsah,  v němž  jsou  produkty  a  služby  určeny  pro  koncové  uživatele  se  zdravotním
postižením
Produkty a služby pro koncové uživatele se zdravotním postižením jsou poskytovány ve stejném
rozsahu jako pro běžné uživatele.

mailto:info@jaronetlt.cz


               
                  JARONET.LT

Poskytovatel:
Jaroslav Novák
Masarykova 551/20, 412 01 Litoměřice
IČO: 13925776           tel.: +420 603 944 011

  e-mail: info@jaronetlt.cz                                         www.jaronetlt.cz

 Služba: Připojení k Internetu MINI (Dělová cesta, Křemín, Záhořany)

 Shrnutí smlouvy
Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy EU (1)
Pomáhá porovnat různé nabídky služeb.
Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech

Služba
Pevný internet

Maximální rychlost
Stahování : 10 Mb/s
Odesílání: 5 Mb/s

Přehled prostředků nápravy
V případě  trvalé  nebo pravidelně  se opakující  odchylky skutečného výkonu služby přístupu k
internetu,  pokud jde o rychlost nebo jiné parametry služby, od výkonu uvedeného ve smlouvě
můžete podat písemnou reklamaci na adrese poskytovatele nebo prostřednictvím e-mailu.

Cena
Název služby Cena
MINI 199 Kč / měsíčně
Ceny ostatních služeb jsou uvedeny v ceníku na jaronetlt.cz.

Doba trvání, obnovení a ukončení
Doba  trvání  smlouvy:  na  dobu  neurčitou.  Smlouvu  lze  kdykoliv  vypovědět  dle  Všeobecných
podmínek.

Rozsah,  v němž  jsou  produkty  a  služby  určeny  pro  koncové  uživatele  se  zdravotním
postižením
Produkty a služby pro koncové uživatele se zdravotním postižením jsou poskytovány ve stejném
rozsahu jako pro běžné uživatele.

mailto:info@jaronetlt.cz


               
                  JARONET.LT

Poskytovatel:
Jaroslav Novák
Masarykova 551/20, 412 01 Litoměřice
IČO: 13925776           tel.: +420 603 944 011

  e-mail: info@jaronetlt.cz                                         www.jaronetlt.cz

 Služba: Připojení k Internetu MINI (Litoměřice, Lovosice, Teplice, Kamýk)

 Shrnutí smlouvy
Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy EU (1)
Pomáhá porovnat různé nabídky služeb.
Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech

Služba
Pevný internet

Maximální rychlost
Stahování : 10 Mb/s
Odesílání: 5 Mb/s

Přehled prostředků nápravy
V případě  trvalé  nebo pravidelně  se opakující  odchylky skutečného výkonu služby přístupu k
internetu,  pokud jde o rychlost nebo jiné parametry služby, od výkonu uvedeného ve smlouvě
můžete podat písemnou reklamaci na adrese poskytovatele nebo prostřednictvím e-mailu.

Cena
Název služby Cena
MINI 199 Kč / měsíčně
Ceny ostatních služeb jsou uvedeny v ceníku na jaronetlt.cz.

Doba trvání, obnovení a ukončení
Doba  trvání  smlouvy:  na  dobu  neurčitou.  Smlouvu  lze  kdykoliv  vypovědět  dle  Všeobecných
podmínek.

Rozsah,  v němž  jsou  produkty  a  služby  určeny  pro  koncové  uživatele  se  zdravotním
postižením
Produkty a služby pro koncové uživatele se zdravotním postižením jsou poskytovány ve stejném
rozsahu jako pro běžné uživatele.

mailto:info@jaronetlt.cz


               
                  JARONET.LT

Poskytovatel:
Jaroslav Novák
Masarykova 551/20, 412 01 Litoměřice
IČO: 13925776           tel.: +420 603 944 011

  e-mail: info@jaronetlt.cz                                         www.jaronetlt.cz

 Služba: Připojení k Internetu MAXI (Dělová cesta, Křemín, Záhořany)

 Shrnutí smlouvy
Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy EU (1)
Pomáhá porovnat různé nabídky služeb.
Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech

Služba
Pevný internet

Maximální rychlost
Stahování : 20 Mb/s
Odesílání: 10 Mb/s

Přehled prostředků nápravy
V případě  trvalé  nebo pravidelně  se opakující  odchylky skutečného výkonu služby přístupu k
internetu,  pokud jde o rychlost nebo jiné parametry služby, od výkonu uvedeného ve smlouvě
můžete podat písemnou reklamaci na adrese poskytovatele nebo prostřednictvím e-mailu.

Cena
Název služby Cena
MAXI 399 Kč / měsíčně
Ceny ostatních služeb jsou uvedeny v ceníku na jaronetlt.cz.

Doba trvání, obnovení a ukončení
Doba  trvání  smlouvy:  na  dobu  neurčitou.  Smlouvu  lze  kdykoliv  vypovědět  dle  Všeobecných
podmínek.

Rozsah,  v němž  jsou  produkty  a  služby  určeny  pro  koncové  uživatele  se  zdravotním
postižením
Produkty a služby pro koncové uživatele se zdravotním postižením jsou poskytovány ve stejném
rozsahu jako pro běžné uživatele.

mailto:info@jaronetlt.cz
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Poskytovatel:
Jaroslav Novák
Masarykova 551/20, 412 01 Litoměřice
IČO: 13925776           tel.: +420 603 944 011

  e-mail: info@jaronetlt.cz                                         www.jaronetlt.cz

 Služba: Připojení k Internetu MAXI (Litoměřice, Lovosice, Teplice, Kamýk)

 Shrnutí smlouvy
Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy EU (1)
Pomáhá porovnat různé nabídky služeb.
Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech

Služba
Pevný internet

Maximální rychlost
Stahování : 20 Mb/s
Odesílání: 10 Mb/s

Přehled prostředků nápravy
V případě  trvalé  nebo pravidelně  se opakující  odchylky skutečného výkonu služby přístupu k
internetu,  pokud jde o rychlost nebo jiné parametry služby, od výkonu uvedeného ve smlouvě
můžete podat písemnou reklamaci na adrese poskytovatele nebo prostřednictvím e-mailu.

Cena
Název služby Cena
MAXI 299 Kč / měsíčně
Ceny ostatních služeb jsou uvedeny v ceníku na jaronetlt.cz.

Doba trvání, obnovení a ukončení
Doba  trvání  smlouvy:  na  dobu  neurčitou.  Smlouvu  lze  kdykoliv  vypovědět  dle  Všeobecných
podmínek.

Rozsah,  v němž  jsou  produkty  a  služby  určeny  pro  koncové  uživatele  se  zdravotním
postižením
Produkty a služby pro koncové uživatele se zdravotním postižením jsou poskytovány ve stejném
rozsahu jako pro běžné uživatele.

mailto:info@jaronetlt.cz

