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Datum převzetí:       Příloha ke smlouvě č.:       

TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY 

SLUŽBA INTERNET OnLine IP VPN FIXED BVPNF 
SPECIFIKACE SLUŽBY: 
Služba IOL IP VPN FIXED poskytuje pevný přístup k centrální síti Zákazníka. Připojení je realizováno zabezpečeným 
tunelem páteřní sítí Poskytovatele. 

OBCHODNÍK:    
Jméno       Kód prodejce       Telefon       Profit 

centrum
      

SLUŽBA:   PŘÍPOJKA    

DIGITAL  FR  ATM  Centrála  Pobočka (doplňte č. přílohy 
kam má být tunel směrován)  

Objednávka číslo       DRUH TSS:      Nová Služba   

Příloha ke Smlouvě č.       Změna Služby   

Číslo přílohy       Zrušení Služby   

      Celkový počet listů přílohy   

přidělená síťová adresa DNA (FR, ATM) nebo číslo okruhu (Digital) (pouze v případě změny nebo 
zrušení) 

      

Marketingová akce         

Název marketingové akce: 

ÚDAJE PRO FAKTURACI:  
Jméno, příjmení a titul fyzické osoby, 

obchodní firma či název:       

okres, obec, část obce a PSČ:       
ulice, číslo popisné/orientační:       

Referenční číslo plátce (pouze pokud 
již jste naším zákazníkem):       IČ (je-li přiděleno):       

Bankovní spojení       číslo účtu.:                                

IDENTIFIKACE PŘÍPOJKY:  

Zákazník (obchodní jméno, apod.)       
Kraj, okres, obec, část obce, PSČ a okres       

Ulice       ROP_ID:       
Číslo popisné/orientační      /      Poschodí       Místnost:       

Požadované datum připojení, resp. změny       

KONTAKTNÍ OSOBA:     Jméno       
(podle Smlouvy) Funkce       

Adresa pro korespondenci (včetně PSČ)       
Adresa elektronické pošty (e-mail)       
Telefon (včetně směrového čísla)       

Fax (včetně směrového čísla)       

TECHNICKY ZPŮSOBILÝ ZÁSTUPCE ZÁKAZNÍKA: (pro zabezpečení technické součinnosti) 
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 Jméno       
 Funkce       

Adresa pro korespondenci (včetně PSČ)       
Adresa elektronické pošty (e-mail)       
Telefon (včetně směrového čísla)       

Fax (včetně směrového čísla)       

SPRÁVCE VNITŘNÍHO ROZVODU: Jméno       

Funkce       
Adresa pro korespondenci (včetně PSČ)       

Adresa elektronické pošty (e-mail)       
Telefon (včetně směrového čísla)       

Fax (včetně směrového čísla)       

SPECIFIKACE VNITŘNÍHO ROZVODU:)  

 Zákazník požaduje ukončit přípojku v místě koncového bodu sítě1 (celý průběh okruhu jen po prostředcích 
Poskytovatele). 

 Zákazník požaduje po Poskytovateli vybudování nového vnitřního vedení od koncového bodu sítě do místa ukončení 
přípojky2. Zákazník je vlastníkem budovy. 

 

 
Zákazník požaduje po Poskytovateli vybudování nového vnitřního vedení od koncového bodu sítě do místa ukončení 
přípojky a není vlastníkem budovy. Zákazník si zajistí souhlas vlastníka, popř. správce budovy s vybudováním vnitřního 
vedení a doloží ho Poskytovateli nejpozději do kladného výsledku ověření možností zřízení.  

 Zákazník si zajistí přistavení vnitřního vedení od koncového bodu sítě do místa ukončení přípojky a je vlastníkem tohoto 
vedení.

 

 
Zákazník si zajistí přistavení vnitřního vedení od koncového bodu sítě do místa ukončení přípojky a není vlastníkem 
tohoto vedení. Zákazník si zajistí souhlas vlastníka vnitřního vedení k jeho použití pro objednanou službu a doloží ho 
Poskytovateli nejpozději do kladného výsledku ověření možností zřízení. 

SPECIFIKACE PŘÍPOJKY: 
 

Typ rozhraní (V.24, V.35, X.21, G.703 )       
Přístupová rychlost: (64; 128; 256; 512; 1024; 1536; 2048; … kbit/s)       CIR (FR); PCR/SCR (ATM)       

Typ přípojky Místní  V rámci UTO  Mimo UTO  

KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ NA STRANĚ ZÁKAZNÍKA (KZ): 
Má vlastní KZ  Identifikace       Cisco 805 

IPSec 
 

Již má odpovídající KZ od IOL  Karta / port KZ       Cisco 1720 
IPSec 

 

Požaduje změnu KZ od IOL  Typ portu (DCE, standardně 
DTE) 

      Jiné:  

Požaduje nové KZ od IOL      
 Nebude připojení na Internet 
 Připojení k Internetu přes zabezpečený VPN tunel a přes centrálu 
 Připojení přímo k Internetu mimo zabezpečený VPN tunel s využitím přístupového vedení IP VPN FIXED 
 Připojení přímo k Internetu s využitím samostatného vedení nebo samostatného PVC (služba IOL FIXED) 

POZNÁMKA KZ: 
 

                                                                  
1 Koncový bod sítě – obvykle účastnický rozvaděč v budově zákazníka nebo na hranici pozemku zákazníka 
2 Ukončení přípojky – obvykle místo pro připojení ZKZ (Zákaznického koncového zařízení) 
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PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY INTERNET ONLINE IP VPN FIXED 
1.  Cena za poskytování služby INTERNET OnLine IP VPN FIXED podle této Technické specifikace služby je dána 

Ceníkem Služby INTERNET OnLine IP VPN. Podmínky pro změny Ceníku jsou stanoveny Smlouvou a Všeobecnými 
podmínkami pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.  

2.  Obecné technické, organizační a obchodní podmínky služby INTERNET OnLine IP VPN FIXED jsou stanoveny 
Smlouvou a Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.  

3.  Ohlašování závad provádí Zákazník způsobem uvedeným ve Všeobecných podmínkách na tato kontaktní místa: 

• telefon:  284 084 222 
4.  Zřízení Služby INTERNET OnLine IP VPN FIXED zahrnuje: 

• nastavení parametrů pevného připojení k síti IOL dle této Technické specifikace služby  

• přidělení jedné IP adresy 
5.  Službu INTERNET OnLine IP VPN FIXED lze, je-li to technicky možné, přeložit na jinou přípojku stejného Zákazníka, 

kterou již využívá, v rámci datové sítě.  
6.  Služba zahrnuje: 

• provoz (případně i zřízení) přípojky s přenosovými rychlostmi 64 kbit/s až 2 Mbit/s, nebo permanentního 
virtuálního kanálu s přenosovými rychlostmi 8 kbit/s až 1024 kbit/s nebo permanentní virtuální cesty od rychlosti 
1 Mbit/s výše, 

• poskytnutí služeb sekundárního DNS serveru Zákazníka na prostředcích Poskytovatele, 

• možnost poskytnutí služeb primárního poštovního úřadu elektronické pošty Zákazníka na prostředcích 
Poskytovatele, 

7.  Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, Zákazník si na vlastní náklady pořídí nezbytné technické a programové 
prostředky a seznámí se se zásadami obsluhy síťových a operačních systémů, které chce využívat. Zákazník může 
činit svá opatření k zabezpečení ochrany a utajení přenášených dat neomezující využívání služeb jinými Zákazníky.  

8.  Zákazník je povinen zajistit potřebné provozní podmínky pro koncová zařízení pracující s protokolem IP. 
 

PODMÍNKY PRO REGISTRACI IP ADRESY 
1. IP adresa přidělená Poskytovatelem je Zákazníkovi zapůjčena pro využívání služby INTERNET OnLine IP VPN 

FIXED. V případě ukončení služby bude IP adresa nejpozději do jednoho kalendářního měsíce navrácena 
Poskytovateli. 

PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVÁNÍ SLUŽBY (platí pouze pro případ objednávání nové služby) 
1. V případě, že výsledek technického šetření ze strany Poskytovatele prokáže možnost zřízení služby dle výše 

uvedených požadavků Zákazníka bude se Zákazníkem bez zbytečného odkladu uzavřena Smlouva o poskytování 
veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Na základě této smlouvy bude Poskytovatelem zaregistrována 
objednaná Služba ve prospěch Zákazníka. 

2. Pravděpodobný termín zřízení přípojky je 14 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o poskytování veřejně 
dostupných služeb elektronických komunikací. 

3. Pravděpodobný termín konfigurace služby IP VPN je 21 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o poskytování veřejně 
dostupných služeb elektronických komunikací.   

Přílohy Specifikace (vyplní Poskytovatel) 
  Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu  
  Prohlášení majitele objektu   
  Jiné přílohy:       

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

Za Poskytovatele: Jméno a 
příjmení       Podpis: 

 Místo:       Datum:       Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

Za Zákazníka: Jméno a 
příjmení:       Podpis, razítko (obchodní firma): 

        Datum:        

Kontaktní údaje: Telefon:       Fax/e-mail:       
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