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Specifikace služby Pronajatý okruh
Službou Pronajatý okruh (nebo jen „služba") se rozumí pronájem digitálních okruhů. Touto službou se smluvnímu uživateli poskytuje stálá přenosová kapacita v 
telekomunikační šili poskytovatele. Smluvnímu uživateli je umožněn v rámci vyčleněné přenosové kapacity duplexní synchronní bitové transparentní přenos uživatelských dat 
mezi koncovými body služby. Přenášená data se prostředky sítě nijak neinterpretují. Koncovým bodem služby je digitální rozhraní na zařízeni ukončujícím přístupovou linku.

Poskytovatel
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1,148 00 Praha 4, IČ 649 49 681, spisová značka B 3787 vedená Městským soudem v Praze 
Prodejcei^^^^^  ̂ Obchodní požadavek ID: Partnerská smlouva:

Účastník 2
Obchodní tlrma/jméno: Město Český Krumlov IČ: 00245836

Telefon: E-mall:

Webcaré, administrátoři

Parametry služby

1) Nepovinný údaj V případě změn na existující službě uvadle číslo služby (SID) Číslo služby je uvedené na faktuře TMCZ
2) Podrobné identifikační údaje - viz výše uvedená smlouva
3) V |rílpftdék že je ADSR kontakt stejný pro všechny lokality, vyplňte pouze u první lokality hromadné specifikace služby
4) Pokud ir ADSR zároveň kontaktem pro plánovaný výpadek, doplňte ANO, pokud je to jiná osoba, vyplňte utfaje nebo ponechte prázdné, nepozadujete-li žádný kontakt

*) Zahrnuto v pravidelné měsíční ceně
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Poznámka: Změna minimální doby užívání služby. Tato specifikace služby vstoupí v účinnost od 1. dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po 
doručení platně specifikace služby poskytovateli.

Účastník podpisem léto 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 zřízeni a poskytování zde 
uvedené Služby jsou standveny v Popisu služby, jejichž platné znění je k dispozici na www.l-inobile.cz nebo na Zákaznickém portálu, přičemž Účastník prohlašuje, že as s těmito 
dokumenty seznámil a dále se zavazuje podmínky v těchto dokumentech stanovených dodržovat.

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

Datum: /1. 2-04$ Datum: 2 4 “01" Z019
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http://www.l-inobile.cz

