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Odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřené distančním 

způsobem nebo mimo zákaznické centrum poskytovatele

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, dále jen 

„Smlouva“: 

Číslo Smlouvy: ………………………………………………………….

Datum uzavření smlouvy: ………………………………………………………….

 

Jméno a příjmení účastníka: ………………………………………………………….

Adresa trvalého bydliště účastníka: ………………………………………………………….

Korespondenční adresa účastníka: ………………………………………………………….

Místo připojení: ………………………………………………………….

 

 

Datum: ………………………………  

 

Pozn.: vyplňte kompletně tento formulář a odešlete na adresu Zákaznického centra spol. GREPA 

Networks s.r.o. pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.
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GREPA Networks s.r.o. 

Zákaznické centrum 

Žitná 2324/16 

466 01 Jablonec n. Nisou 

Odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřené distančním 

mimo zákaznické centrum poskytovatele 

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, dále jen 

Číslo Smlouvy: …………………………………………………………. 

Datum uzavření smlouvy: …………………………………………………………. 

tníka: …………………………………………………………. 

Adresa trvalého bydliště účastníka: …………………………………………………………. 

Korespondenční adresa účastníka: …………………………………………………………. 

Místo připojení: …………………………………………………………. 

  Podpis účastníka: ……………………………………………………

n.: vyplňte kompletně tento formulář a odešlete na adresu Zákaznického centra spol. GREPA 

případě, že chcete odstoupit od smlouvy. 
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Odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřené distančním 

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, dále jen 

Podpis účastníka: …………………………………………………… 

n.: vyplňte kompletně tento formulář a odešlete na adresu Zákaznického centra spol. GREPA 


