
Příloha ke smlouvě č.:

Specifikace telekomunikačních služeb
Připojení k síti a internetu
Specifikace připojení:
Přístupová rychlost: Předpokládané spuštění / změna služby:

Specifikace ceny: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč
Jednorázová platba Zřízení připojení sleva celkem DPH 21% 312,48
bez DPH 1 488,00 0,00 0,00 1 488,00 Celkem s DPH 1 800,00

Měsíční platba Přístupový okruh připojení k internetu pronájem zařízení sleva 
bez DPH 0,00 248,00 0,00 0,00 0,00
Další akční podmínky: celkem DPH 21% 52,08

248,00 Celkem s DPH 300,00
Platba za zřízení připojení bude rozložena do 24 měsíčních splátek. V těchto měsících bude poskytnuta sleva z ceny
za připojení k internetu ve výši 62,- Kč bez DPH. Povinnost uhradit splátku a právo na slevu má účastník pouze v mě-
síci, kdy je mu služba poskytována celý kalendářní měsíc. V případě, že bude služba připojení k síti a internetu ukon-
čena dříve, než bude splacena celá částka za zřízení připojení, je nedoplatek ceny za zřízení připojení splatný ke dni
ukončení poskytování služby.

Ukončení přístupového okruhu:
Způsob připojení: ¨ WiFi 2.4 GHz ¨ WiFi 5 GHz ¨ Ethernet ¨ Optika ¨ Jiné: 
Upřesnění připojení:
Účastník: IP adresa: Maska:
Ulice č.p./č.or.: Brána: Další IP adresy:
PSČ, Obec: DNS 1: 185.136.108.66 DNS 2: 185.136.108.34
Umístění*): Zařízení: ¨ Vlastní ¨ Poskytovatele: 
Účastník vlastní nemovitost, kde bude přípojka ukončena: ¨ Ano ¨ Ne
Účastník vlastní vnitřní rozvody: ¨ Ano ¨ Ne
*) Místo instalace radioreléového zařízení.
V případě, že Účastník není vlastníkem nemovitosti nebo vnitřních rozvodů a bude použito zařízení Poskytovatele,
požadujeme přiložit  i souhlas vlastníka nemovitosti  s umístěním zařízení nebo souhlas vlastníka vnitřních rozvodů
s jejich využitím Poskytovatelem.

Telefonní služby
Telefonní služby: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč
Telefonní číslo: Tarif: Měsíční paušál: 0,00
Heslo: Koncový přístroj: Pronájem telefonu: 0,00
Přesná adresa připojení:
Zveřejnit ve veřejném telefonním seznamu a informační službě: ¨
Ve veřejném telefonním seznamu uvést, že si nepřeji být kontaktován za účelem marketingu: ¨
Měsíční sleva 0,00 Celkem bez DPH 0,00

DPH 21% 0,00
Celkem s DPH 0,00

Doplňkové služby:
Služba Jednorázová cena Měsíční cena

0,00 0,00

Celkem bez DPH 0,00 0,00
DPH 21% 0,00 0,00
Celkem s DPH 0,00 0,00

Přístup do webového rozhraní telefonní ústředny:
server: zákaznické rozhraní: firemní rozhraní:

přihlášení pomocí telefonního čísla a příslušného hesla login: heslo:

V ... dne

.......................................... ..........................................
zástupce Účastníka zástupce Poskytovatele
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