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Příloha Smlouvy: Specifikace služeb elektronických komunikací  

 
Příloha ke Smlouvě č.: Specifikace služeb číslo:   

Nahrazuje Specifikaci služeb č.: NOVÁ Specifikaci služeb vypracoval:  

 

Zákazník:  

OBCHODNÍ A TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽEB 

Účet ID Služby Popis Služby Adresa Počet Cena/ks 
Cena 

celkem 

       

       

       

CELKEM CENA MĚSÍČNĚ - STÁLÉ PLATBY   

       

       

CELKEM CENA JEDNORÁZOVĚ    

*) N – nový, R – běžící, Ux – změna (upgrade), kde x = T ~ Technická, x = O ~ Obchodní, x = TO ~Technická i obchodní, C – zrušen 

Instalační adresy 

Zkratka Adresa Lokalita     

A1   

A2   

Změny oproti standardním ujednáním, popis sjednaných změn 

Ceník RENOME voip. Smluvní ceny hovorného (bez DPH):  

OBCHODNÍ PARAMETRY SLUŽEB 

Počátek platnosti a účinnosti:  Platnost dnem podpisu oběma Smluvním stranami, účinnost dnem předání zřízené/změněné Služby 

Sjednaný měsíční závazek:    Kč, tj. minimální fakturovaná částka 

Perioda fakturace:  1 měsíc, faktura je vystavena na konci zúčtovacího období      

Doba platnosti Smlouvy: 
Doba neurčitá s výpovědní lhůtou dle Všeobecných podmínek. Minimální doba užívání Služby je …  

měsíců 

Termín zřízení / změny služby: 30 dnů od podpisu oběma Smluvními stranami 

 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Podpisem této Přílohy Zákazník objednává nové služby, nebo změny poskytovaných služeb a zavazuje se uhradit poplatky s tím spojené 

 Zákazník prohlašuje, že zabezpečení jeho objektu (alarm), není realizován na pevných linkách. 

 Zákazník prohlašuje, že je oprávněn instalovat potřebná zařízení, na základě souhlasu majitele nemovitosti, nebo je majitelem nemovitosti. 

 Zákazník nepožaduje router (u Internetu) a bere na vědomí omezení služby (nemožnost monitoringu kvality služby a pouze reaktivní dohled). 

 Zákazník požaduje uveřejnění osobních údajů ve veřejném telefonním seznamu Účastníků. 

Zákazník se zavazuje zajistit vyhovující parametry a kvalitu Přenosové trasy k ústředně (pokud není trasa součástí dodávky). Poskytovatel si vyhrazuje právo blokovat 

přístup na linky se zvláštními tarify a blokovat volání z/do směrů, z nichž dochází k TELCO Fraudům (zneužití služeb). 

Nedílnou součástí této Specifikace služeb jsou přílohy: Konfigurace uživatelů (je-li součástí dodávky telefonní infrastruktura), Souhlas majitele objektu s instalací 

zařízení (je-li součástí dodávky internet), CAF formulář (je-li součástí hlasové služby portace čísel). Pro zveřejnění v telefonním seznamu je přílohou Žádost o 

zveřejnění v tel. seznamu. 

 

Za Poskytovatele Za Zákazníka 

V V:     

Dne:                          Dne:                          

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Funkce:                    Funkce:                    

Podpis: Podpis: 

 


