
Specifikace služby Telefonní připojení
Služba Telefonní připojení zajistí připojeni pobočkové ústředny nebo IP softwarové ústředny Smluvního partnera k síti T-Mobiie a umožní tak využívat hlasové služby této sítě, 
Ij odchozí a příchozí volám do mobilních i pevných sítí v České republice I zahraničí, a pro vybrané lypy přípojek i faxová a datová spojení. Detailní popis Služby naleznete v 
dokumentu Popis služby Telelonnípripojení, kterým se Služba řídí

Zákazník č.: 60205566

Poskytovatel
T-Mobile Czech Republíc a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681, spisová značka B 3787 vedená Městským soudem v Praze

Prodejce: Obchodní požadavek ID: Partnerská smlouva

Účastník 1
Obchodní firma/jméno: Město Český Krumlov ÍČ: 00245836

Telefon: E-mail:

Ujednání o Hromadné Specifikaci služeb

í pro všechny Služby sjednané dle této Specifikace služby)

1) Podrobné idenulikačm údaje - viz. výše uvedená Smlouva
Z) No povinný údaj V připadá zmán na e*isiu|íci sluibů uvadle číslo služby (SIDJ Číslo služby je uvedeno ria faktuře TMCZ
3) V připadá, 70 je ADSR kontakt stejný pro všedný lokaMy, vyplňte pouze u první lokality hromadné specifikace služby.
4) Pokud Jo ADSH zároveň kontaktem pro plánovaný výpadek, doplňte ANO. pokud je to jma osobo, vyolňie údaje nebo poneebte prázdné, nepožadujete-lř žádný kontakt
5) Vyplňte pouze v pfipndé, pokud se kontakt ti5‘ ort ADSR

Stránka t / 2 
ver OTPJ802



6) Uvedené ceny nahrazují cenu za zřízení Služby, pravidelnou měsíční cenu za připojení a minimální cenu za provoz uvedené v příslušných ustanoveních platného Ceníku služby Telefonní připojeni 
a jsou zde stanoveny souhrnně za veškerá připojení v dané lokalké díe této Specifikace služby Uvedené ceny nezahrnují další ceny (např. ceny za provoz, ceny za přenesení čísla, ceny za 
doplňkové služby ů další), které jsou účtovány v souladu s příslušnými ustanoveními platného Ceníku služby telefonní připojení nebo příslušné Dohody o cenových podmínkách*

7) Počet hovorových kanálu pouze pro linky typu ISDN PRI (max 30 kanálů), ISDN PRI - IP (max 30 kanálů) nebo SIP Trunk
0) Konkrétní čísla řad, pouze pokud je známo - nepovinný údaj, číselné řady musí náležel do jednoho telefonního obvodu
9) Přidělení nového telefonního čísla (série) z rozsahu TM.CZ nebo přenesení Čísla (série) od jiného operátora dle přiloženého formuláře GAF
10) Nepovinný údaj Vyberte, zda se jedné o přesměrování či přepočet telefonních čísel přidělených k přípojce a uveďte cílové číslo Veškerý příchozí telefonní provoz na přidělené číslo bude trvale 

zakončen prostřednictvím doplňkové funkce přesměrováni nebo přepočet čísla na uvedeném cílovém čísle Cílové číslo musí být telefonní číslo v národním či mezinárodním formátu nebo číselná 
rada stejného rozsahu jako číslo přidělené Přesměrováni je možné na telefonní číslo v jakékoliv veřejné telefonní síti, přesměrovaný provoz je zpoplatněn jako odchozí provoz do příslušného směru 
dle zvoleného Cenového programu a platného Ceníku služby Telefonn i připojeni, pokud nani dohodnuto jinak Přepočet čísla I ze realizoval pouze v rámci šité a značky T-Mobile a cílové číslo mus í 
náležet do stejného telefonního obvodu jako čislo přepočítávané, přepočítaný provoz není zpoplatněn cenou za provoz

11) Omezení odchozich volání platné pro všechna telefonní čísla v příslušné lokalitě Pro změnu nastavení ostatních doplňkových služeb vyplňte přílohu Spedlikace služby Nastaveni doplňkových 
telefonních služeb Přehled všech doplňkových služeb a základní nastavení viz platný Popis služby Telefonní připojení

12) FaxScan - koncové zařízení pro připojení standardního faxového přístroje Telefonní čísla pro Virtuální fax již nelze používat pro hlasovou komunikaci
13) Uživatelské jméno smí obsahovat pauze písmena a číslice

') Zahrnuto v pravidelné měsíční ceně

Všechny ceny uvedené v této specifikaci služby jsou ceny bez DPH v zákonem stanovené výši.
Pro technickou podporu využijte prosím telefonní šišlo:

Účastník podpisem této Specifikace služby potvrzuje, že se seznámil/a a porozuměl/a podmínkám zřízení a poskytování této Služby, zejména že se seznámil/a s cenami zde 
uvedené Služby včetně doplňkových Služeb, resp s Ceníky vztahujícími se ke zřízení a poskytování této Služby Či s Dohodou o cenových podmínkách, že s nimi souhlasí, že 
jsou mu/jí srozumitelné a že je bude dodržovat, zejména pak že bude hradit sjednané ceny zde uvedené Služby. Další podrobnosti a podmínky zřízení a poskytování zde 
uvedené Služby jsou stanoveny v Popisu služby, jejichž platné znění je k dispozici na www.t-moblle.cz nebo na Zákaznickém portálu, přičemž Účastník prohlašuje, že se s těmito 
dokumenty seznámil a dále se zavazuje podmínky v těchto dokumentech stanovených dodržovat.

Specifikace služby byla vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originálu, přičemž Poskytovatel obdrží 2 vyhotovení Specifikace a Účastník obdrží 1 vyhotovení Specifikace,

d3l//U.ofí d.,„ 24-01- ZOB
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http://www.t-moblle.cz

