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Datum převzetí:       Příloha ke Smlouvě č.:       Číslo přílohy:       

ETHERNET 
Technická  specifikace  služby 

   marketingová akce:       

1. Údaje pro vyúčtování 
Jméno, příjmení a titul fyzické osoby, 

obchodní firma či název:        
Ulice, číslo popisné/orientační:         
Okres, obec, část obce a PSČ:        

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

Bankovní spojení:         Číslo účtu:        

2. Kontaktní osoba1
 

Kontaktní osoba:  Jméno, příjmení a titul: 

        
Adresa:  Ulice:    Č.popis./orient.: 

             /      

 PSČ: Obec - městská část:  

              
  Spojení:  Telefon:       Fax:       

    Email:       

3. Výběr služby Křížkem označte jednu z níže uvedených možností

      Žádám o:   zřízení  změnu  zrušení   

3.1 Požadované změny 2
Křížkem označte požadovanou změnu.

 Doba trvání (3.3)   Druh služby (3.4)   Kapacita přenosu (3.5)   Doč. přerušení provozu   Obnovení provozu 

 Umístění koncového bodu A (7)   Umístění koncového bodu B (8)    
 

3.2 Identifikace služby (při změně nebo rušení služby) 

 Konec A:       Suffix A       Operátor A      Země A        

 Konec B:       Suffix B       Operátor B      Země B       
 typ:       číslo:                

Požadované datum změny:       /     /      

 
3.3 Doba trvání (při zřízení služby) 

 Trvalé poskytnutí služby od:       /     /       
 

 Dočasné poskytnutí služby od:      /     /      do:      /     /       

3.4 Druh služby Křížkem označte požadovanou službu a služby doplňkové

  Ethernet Line   Ethernet LAN   SLA 13
  SLA 2  SLA 3    

                                                           
1 Kontaktní osobou se rozumí osoba, kterou Účastník (Žadatel) zmocňuje podpisem tohoto dokumentu k jednáním s poskytovatelem ve věcech týkajících se zřízení a převzetí 
služby, zejména k podpisu předávacího protokolu, a k jednáním týkajících se provozování služby včetně odstraňování případných závad. 
2 Vyplňte pouze v případě požadavku na změnu služby 
3 Služba SLA  musí být zároveň uzavřena i smluvně. SLA lze uzavřít pouze pro kapacitu přenosu 10 Mbit/s a více. 
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3.5 Kapacita přenosu Křížkem označte požadovanou přenosovou rychlost

   64 kbit/s   128 kbit/s   256 kbit/s   512 kbit/s   1024 kbit/s   2048 kbit/s 

   10 Mbit/s   50 Mbit/s   100 Mbit/s Jiná:        

 
4. Koncový bod A 

4.1 Umístění koncového bodu A 
Místo:  Jméno, příjmení a titul fyzické osoby, obchodní firma či název: 

        
  Ulice:    Č.popis./orient.: Posch.: Č.míst.: 

            /                  
 PSČ: Obec - městská část:  

              
Kontaktní osoba1  

(technicky způsobilá):  
Jméno, příjmení a titul: 

        
  Spojení:  Telefon:       Fax:       

    Email:       

4.2 Specifikace vlastníka objektu, nemovitosti nebo vedení Křížkem označte jednu z níže uvedených možností.
 

  Účastník (Žadatel) je vlastníkem objektu nebo nemovitosti, kde je požadováno umístění tohoto koncového bodu, a souhlasí 
s provedením nezbytných úkonů nutných pro vybudování tohoto koncového bodu a přípojného vedení k tomuto koncovému 
bodu. 

  Účastník (Žadatel) je vlastníkem vedení k místu, kde je požadováno umístění tohoto koncového bodu, a souhlasí s tím, aby 
poskytovatel zdarma použil toto vedení pro vybudování tohoto koncového bodu a přípojného vedení k tomuto koncovému bodu, 
pokud bude k tomuto účelu vyhovující. 

  Účastník (Žadatel) není vlastníkem objektu, nemovitosti nebo vedení k místu, kde je požadováno umístění tohoto koncového 
bodu. Účastník (Žadatel)  zajistí vyjádření vlastníka (správce) objektu, nemovitosti nebo vedení k místu, kde je požadováno 
umístění tohoto koncového bodu, k provedení nezbytných úkonů nutných pro vybudování tohoto koncového bodu a přípojného 
vedení k tomuto koncovému bodu, a přiloží jej. 

4.3 Rozhraní koncového bodu A .

 Pro 64 - 2048 kbit/s: 10BASE-T ETHERNET  
 Pro 10 - 100 Mbit/s: 10BASE-T / 100BASE-Tx ETHERNET  

4.5 Doplňující údaje a zvláštní ujednání ke Specifikaci  týkající se koncového bodu A 
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5. Koncový bod B4

5.1 Umístění koncového bodu B 
Místo:  Jméno, příjmení a titul fyzické osoby, obchodní firma či název: 

        
  Ulice:    Č.popis./orient.: Posch.: Č.míst.: 

            /                  
 PSČ: Obec – městská část:  

              
kontaktní osoba1  

(technicky způsobilá):  
Jméno, příjmení a titul: 

        
  Spojení:  Telefon:       Fax:       

    Email:       

5.2 Specifikace vlastníka objektu, nemovitosti nebo vedení Křížkem označte jednu z níže uvedených možností.
 

  Účastník (Žadatel) je vlastníkem objektu nebo nemovitosti, kde je požadováno umístění tohoto koncového bodu, a souhlasí 
s provedením nezbytných úkonů nutných pro vybudování tohoto koncového bodu a přípojného vedení k tomuto koncovému bodu. 

  Účastník (Žadatel) je vlastníkem vedení k místu, kde je požadováno umístění tohoto koncového bodu, a souhlasí s tím, aby 
poskytovatel zdarma použil toto vedení pro vybudování tohoto koncového bodu a přípojného vedení k tomuto koncovému bodu, pokud 
bude k tomuto účelu vyhovující. 

  Účastník (Žadatel) není vlastníkem objektu, nemovitosti nebo vedení k místu, kde je požadováno umístění tohoto koncového bodu. 
Účastník (Žadatel)  zajistí vyjádření vlastníka (správce) objektu, nemovitosti nebo vedení k místu, kde je požadováno umístění tohoto 
koncového bodu, k provedení nezbytných úkonů nutných pro vybudování tohoto koncového bodu a přípojného vedení k tomuto 
koncovému bodu, a přiloží jej. 

5.2 Rozhraní koncového bodu B 

 Pro 64 - 2048 kbit/s: 10BASE-T ETHERNET  
 Pro 10 - 100 Mbit/s: 10BASE-T / 100BASE-Tx ETHERNET  

5.4 Doplňující údaje a zvláštní ujednání ke Specifikaci  týkající se koncového bodu B 
 

       

 

 
 
 
                                                           
4 U varianty Ethewrnet LAN se nevyplňuje. 
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6. Zvláštní ujednání 

      
      
      

7. Přílohy Specifikace (vyplní Poskytovatel) 
   Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby Přenosu dat a Veřejně dostupné služby pronájmu okruhů 
   Prohlášení majitele objektu na konci A   Prohlášení majitele objektu na konci B 
    jiné přílohy:       
 
8. Podpisy smluvních stran 

 
Za Poskytovatele:  Za Zákazníka: 
      dne       V       dne        

             
jméno a příjmení  jméno a příjmení 

                   
místo 

 
místo / telefon  fax / e-mail 

  
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

 
podpis a razítko (obchodní firma) 

   
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifikační údaje obchodního zástupce – Vyplní obchodní zástupce před odesláním k dalšímu zpracování (pouze pro vnitřní potřebu). 

Jméno:       E-mail:      @ct.cz 
Telefon:       ID Siebel:       

Segment:       Prodejní kanál:       Profitcentrum:       
Prodejní útvar:       Kód prodejce:         

 


