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Specifikace služby IP komplet
Služba IP komplet nabízí optimální řešení pro poskytování hlasových, Internetových a datových služeb prostřednictvím jednotné technologické platformy. Detailní popis 
služby najdete v dokumentu Popis služby, kterým se tato služba řídí.

Registr smluv: ANO

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

Účastník2
Obchodní firma/jméno: Centrum pro regionální rozvoj České republiky IČ: 04095316

Webcare, administrátoři

Parametry služby
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Specifikace služby IP komplet

Cenový program, zlevněné mezinárodní destinace

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-mobile.cz nebo na Zákaznickém portálu, přičemž Účastník prohlašuje, že se s těmito 
dokumenty seznámil a dále se zavazuje podmínky v těchto dokumentech stanovených dodržovat.

Ostatní ujednání
Tato Specifikace služby nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Podmiňuje-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZRS“) nabytí účinnosti Specifikace služby jejím 
uveřejněním v registru smluv dle ZRS, pak bez ohledu na ustanoveni předchozích vět, nabyde tato Specifikace služby účinnosti nejdříve okamžikem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle ZRS. Bez ohledu na uvedené v předchozích větách může Specifikace služby nabýt účinnosti vždy nejdříve ke dni účinnosti výše uvedené Smlouvy.
Pro případ, že tato Specifikace služby podléhá povinnosti uveřejnit ji v registru smluv, se smluvní strany výslovně dohodly, že v souladu se ZRS budou v rámci jejího uveřejnění 
začemény veškeré osobní údaje.

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

Internet a data
Zástupce odpovědný za provoz a správu místní počítačové sítě - LAN

9) Ole platného Popisu služby Profesionální internet (viz článek Zřízení služby Profesionální internet) a dle platného Ceníku služby Profesionální internet.
10) V případě požadavku na 32 a více IP adres verze 4, nutný RIPE formulář
11) Pokud není koncové zařízení součástí Služby (účastník vyžaduje vlastní CPE), Poskytovatel může v závislosti na použité přístupové technologii vyžadovat, aby provoz z tohoto CPE byl tagován ve 

formě 802.1q (tj. s nastavenou VLAN-ID).
12) Takto označená pole se vyplňují pouze v případě, že se jedná o variantu Unmanaged CPE (koncové zařízení není součástí Služby).
13) Portová rychlost. Poměr portové rychlosti ve vztahu ke kapacitě přípojky je dána poměrem 2:1
14) Pokud vyberete volbu „Ano-Mobilní přípojka", je kapacita této záložní přípojky nakonfigurována tak, aby dosahovala maximálně kapacity primární přípojky (dedikovaná, sdílená nebo alternativní).

V případě asymetrické primární linky se rozumí konfigurace na kapacitu v jejím downloadu.
15) Je-li na IP VPN přípojce objednána služba QoS, služba Provozní statistiky zahrnuje i Advance měřeni (tj. měření QoS nebo IP SLA, více viz Provozní statistiky - uživatelský manuál).
16) Pro objednání této volitelné doplňkové služby je nutné vyplnit detailní Specifikaci konkrétní doplňkové služby, která pak tvoří přílohu této Specifikace služby IP VPN.

Účastník se zavazuje, že v termínu realizace zajistí technika zodpovědného za vnitřní rozvody (platí v případě, že dodavatel okruhu využívá stávající rozvody) a že v den 
realizace bude zajištěna konektivita LAN do koncového zařízení poskytovatele. Účastník byl informován, že v případě využívání vlastního CPE, nenese poskytovatel 
zodpovědnost za případné technické problémy zařízení a za problémy služby této služby IP komplet s tím spojené (v takovém případě zejména účastníkovi nenáleží 
příslušné slevy nebo sjednané smluvní sankce SLA).
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Specifikace služby IP komplet

Hlasová služba, připojení PBX, hlasová VPN
Zástupce odpovědný za provoz a správu pobočkové ústředny (PBX) zákazníka

Účastník se zavazuje, že v termínu realizace této služby IP komplet zajistí na své náklady součinnost odpovědného zástupce za provoz a správu pobočkové ústředny, pokud 
požaduje její připojení k této službě IP komplet. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel nenese zodpovědnost za případné technické problémy pobočkové 
ústředny a za problémy této služby IP komplet s tím spojené (v takovém případě zejména účastníkovi nenáleží příslušné slevy nebo sjednané smluvní sankce SLA).

Poznámka:
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Příloha specifikace služby 
Koncové lokality telefonních služeb

Identifikace služby

15) a/ DIR- přímé 9 místné číslo pro POTS nebo pro hlavní a MSN čísla u ISDN BRI (MSN), pokud se vedlejší MSN čísla neliší pouze poslední číslicí (1-8)
b/ MSN - pro vedlejší MSN čísla pro rozhraní BRI (MSN) dle předešlého bodu b); přidělené číslo je v tomto případě 9-mi místné číslo 
d MSN 10 - pro BRI (MSN), kde hlavní MSN číslo končí č. 1a vedlejší MSN čísla končí č. 2-8; číselný rozsah je v tomto případě 8-mi místné číslo 
d/10,100,1.000,10.000- DDI provolba pro rozhraní ISDN BRI (DDI), ISDN PRI, případně E1 CAS.

16) Přiděleni nového telefonního čísla (série) z rozsahu T-Mobile nebo přenesení čísla (série) od jiného operátora dle přiloženého formuláře CAF
17) Jednoduchá objednávka = přeneseni jednoho čísla z analogové linky. Komplexní objednávka = přenesení sady (hlavní + MSN) nebo provolbové série čísel. 1 objednávka = 1 

CAF.

Pro technickou podporu využijte prosím telefonní číslo: 13 100, fax: +420 225 25 15 15 nebo e-mail: infof8jats.cz.

Poznámka:

T-Mobile Czech Republic a s., Tomíčkova 2144/1,14800 Praha 4, Czech Republic, IČ:64949681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787,
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Příloha specifikace služby 
Koncové lokality telefonních služeb

Identifikace služby

Koncová lokalita hlasové služby účastníka

Číselný příděl

15) al DIR - přímé 9 místné číslo pro POTS nebo pro hlavní a MSN čísla u ISDN BRI (MSN), pokud se vedlejší MSN čísla neliší pouze poslední číslicí (1-8) 
b/ MSN - pro vedlejší MSN čísla pro rozhraní BRI (MSN) dle předešlého bodu b); přidělené číslo je v tomto případě 9-mi místné číslo
cl MSN 10 - pro BRI (MSN), kde hlavní MSN číslo končí č. 1 a vedlejší MSN čísla končí č. 2-8; číselný rozsah je v tomto případě 6-mi místné číslo 
d/10,100,1.000,10.000-DDI provolba pro rozhraní ISDN BRI (DDI), ISDN PRI, případně E1 CAS.

16) Přidělení nového telefonního čísla (série) z rozsahu T-Mobile nebo přeneseni čísla (série) od jiného operátora dle přiloženého formuláře CAF
17) Jednoduchá objednávka = přenesení jednoho čísla z analogové linky. Komplexní objednávka = přenesení sady (hlavní + MSN) nebo provolbové série čísel. 1 objednávka = 1 

CAF

Pro technickou podporu využijte prosím telefonní číslo: 13 100, fax: +420 225 25 15 15 nebo e-mail: info@gts.cz.

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1,14800 Praha 4, Czech Republic, IČ:64949681, DIČ: CZ64949681 
Zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787,
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Příloha specifikace služby 
Koncové lokality telefonních služeb

Identifikace služby

Koncová lokalita hlasové služby účastníka

Číselný příděl

15) a/ DIR - přímé 9 místné číslo pro POTS nebo pro hlavni a MSN čísla u ISDN BRI (MSN), pokud se vedlejší MSN čísla neliší pouze poslední číslicí (1*8) 
b/ MSN - pro vedlejší MSN čísla pro rozhraní BRI (MSN) dle předešlého bodu b); přidělené číslo je v tomto případě 9-mi místné číslo
cl MSN 10 - pro BRI (MSN), kde hlavní MSN číslo končí č. 1 a vedlejší MSN čísla končí č. 2-8; číselný rozsah je v tomto případě 8-mi místné číslo 
d/10,100,1.000,10.000 - DDI provolba pro rozhraní ISDN BRI (DDI). ISDN PRI, případně E1 CAS.

16) Přiděleni nového telefonního čísla (série) z rozsahu T-Mobile nebo přenesení čísla (série) od jiného operátora dle přiloženého formuláře CAF
17) Jednoduchá objednávka = přenesení jednoho čísla z analogové linky. Komplexní objednávka = přenesení sady (hlavní + MSN) nebo provolbové série čísel. 1 objednávka = 1 

CAF.

Pro technickou podporu využijte prosím telefonní číslo: 13 100, fax: +420 225 25 15 15 nebo e-mail: info@Qts.cz.

Poznámka:

2 -03- 2020

T-Mobile Czech Republic a.s., Toníčkova 2144/1,14800 Praha 4, Czech Republic, IČ:64949681, DIČ: CZ64949681 
Zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, 8.3787,
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Příloha specifikace služby 
Koncové lokality telefonních služeb

Identifikace služby

Číselný příděl

14) Konkrétní čísla řad, pouze pokud je známo - nepovinný údaj, číselné řady musí náležet do jednoho telefonního obvodu.
15) a/ DIR - přímé 9 místné číslo pro POTS nebo pro hlavní a MSN čísla u ISDN BRI (MSN), pokud se vedlejší MSN čísla neliší pouze poslední číslicí (1-8) 

b/ MSN - pro vedlejší MSN čísla pro rozhraní BRI (MSN) dle předešlého bodu b); přidělené číslo je v tomto případě 9-mi místné číslo
c/ MSN 10 - pro BRI (MSN), kde hlavní MSN číslo končí č. 1 a vedlejší MSN čísla končí č. 2-8; číselný rozsah je v tomto případě 8-mi místné číslo 
d/10,100,1.000,10.000 - DDI provolba pro rozhraní ISDN BRI (DDI), ISDN PRI, případné E1 OAS.

16) Přidělení nového telefonního čísla (série) z rozsahu T-Mobile nebo přenesení čísla (série) od jiného operátora dle přiloženého formuláře CAF
17) Jednoduchá objednávka = přenesení jednoho čísla z analogové linky. Komplexní objednávka = přenesení sady (hlavní + MSN) nebo provolbové série čísel. 1 objednávka = 1 

CAF.

Pro technickou podporu využijte prosím telefonní číslo; 13 100, fax: +420 225 25 15 15 nebo e-mail; info@ats.cz.

Poznámka:

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1,14800 Praha 4, Czech Republic, IČ:64949681, DIČ: CZ64949681 
Zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787,
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Příloha specifikace služby 
Koncové lokality telefonních služeb

Identifikace služby

Číselný příděl

14) Konkrétní čísla řad, pouze pokud je známo - nepovinný údaj, číselné řady musí náležet do jednoho telefonního obvodu.
15) af DIR- přímé 9 místné Číslo pro POTS nebo pro hlavní a MSN čísla u ISDN BRI (MSN), pokud se vedlejší MSN čísla neliší pouze poslední číslicí (1-8) 

b/ MSN - pro vedlejší MSN čísla pro rozhraní BRI (MSN) dle předešlého bodu b); přidělené číslo je v tomto případě 9-mi místné číslo
d MSN 10 - pro BRI (MSN), kde hlavní MSN číslo končí č. 1a vedlejší MSN čísla končí č. 2-8; číselný rozsah je v tomto případě 8-mi místné číslo 
d/10,100,1.000,10.000- DDI provolba pro rozhraní ISDN BRI (DDI), ISDN PRI, případně E1 CAS.

16) Přiděleni nového telefonního čísla (série) z rozsahu T-Mobile nebo přenesení čísla (série) od jiného operátora dle přiloženého formuláře CAF
17) Jednoduchá objednávka = přenesení jednoho čísla z analogové linky. Komplexní objednávka = přenesení sady (hlavní + MSN) nebo provolbové série čísel. 1 objednávka = 1 

CAF.

Pro technickou podporu využijte prosím telefonní číslo: 13 100, fax: +420 225 25 15 15 nebo e-mail:

Poznámka:

T-Mobile Czech Republic a.s., TomíČkova 2144/1,14800 Praha 4, Czech Republic, IČ:64949681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787,
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Příloha specifikace služby 
Koncové lokality telefonních služeb

Identifikace služby

Koncová lokalita hlasové služby účastníka

Číselný příděl

14) Konkrétní čísla řad, pouze pokud je známo-nepovinný údaj, číselné řady musí náležet do jednoho telefonního obvodu.
15) a/ DIR - přímé 9 místné číslo pro POTS nebo pro hlavní a MSN čísla u ISDN BRI (MSN), pokud se vedlejší MSN čísla neliší pouze poslední číslicí (1-8) 

b/ MSN - pro vedlejší MSN čísla pro rozhraní BRI (MSN) dle předešlého bodu b); přidělené číslo je v tomto případě 9-mi místné číslo
d MSN 10 - pro BRI (MSN), kde hlavni MSN Číslo končí č. 1 a vedlejší MSN čísla končí č. 2-8; číselný rozsah je v tomto případě 8-mi místné číslo 
d/10,100,1.000,10.000 - DDI provolba pro rozhraní ISDN BRI (DDI), ISDN PRI, případné E1 OAS.

16) Přidělení nového telefonního čísla (série) z rozsahu T-Mobile nebo přenesení čísla (série) od jiného operátora dle přiloženého formuláře CAF
17) Jednoduchá objednávka = přenesení jednoho čísla z analogové linky. Komplexní objednávka = přenesení sady (hlavní + MSN) nebo provolbové série čísel. 1 objednávka - 1 

CAF.

Pro technickou podporu využijte prosím telefonní číslo: 13 100, fax: +420 225 25 15 15 nebo e-mail: info@ots.cz.

Poznámka:

T-Mobile Czech Republic a s., Tomíčkova 2144/1,14800 Praha 4, Czech Republic, IČ:64949681, DIČ: CZ64949681 
Zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, 8.3787,
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Příloha specifikace služby 
Koncové lokality telefonních služeb

Identifikace služby

Koncová lokalita hlasové služby účastníka

Číselný příděl

14) Konkrétní čísla rad. pouze pokud je známo - nepovinný údaj, Číselné řady musí náležet do jednoho telefonního obvodu.
1$) a/DIR- přímé 9 místné číslo pro POTS nebo pro hlavní a MSN čísla u ISDN BRI (MSN), pokud se vedlejší MSN čísla neliší pouze poslední číslicí (1-6)

b/ MSN - pro vedlejší MSN čísla pro rozhraní BRI (MSN) dle předešlého bodu b); přidělené číslo je v tomto případě 9-mi místné číslo 
cl MSN 10 - pro BRI (MSN), kde hlavní MSN číslo končí č. 1 a vedlejší MSN čísla končí č. 2-8; číselný rozsah je v tomto případě 8-mi místné číslo 
d/10,100,1.000,10.000-DDI provolba pro rozhraní ISDN BRI (DDI), ISDN PRI, případné E1 CAS.

16) Přidělení nového telefonního čísla (série) z rozsahu T-Mobile nebo přenesení čísla (série) od jiného operátora dle přiloženého formuláře CAF
17) Jednoduchá objednávka = přenesení jednoho čísla z analogové linky. Komplexní objednávka = přenesení sady (hlavní + MSN) nebo provolbové série čísel. 1 objednávka = 1 

CAF.

Pro technickou podporu využijte prosím telefonní číslo; 13 100, fax; +420 225 25 15 15 nebo e-mail;

Poznámka:

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1,14800 Praha 4, Czech Republic, IČ:64949681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787,
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Příloha specifikace služby 
Koncové lokality telefonních služeb

Identifikace služby

Koncová lokalita hlasové služby účastníka

číselný příděl

14) Konkrétní čísla řad, pouze pokud je známo - nepovinný údaj, číselné řady musí náležet do jednoho telefonního obvodu.
15) a/ DIR- přímé 9 místné číslo pro POTS nebo pro hlavní a MSN čísla u ISDN BRI (MSN), pokud se vedlejší MSN čísla neliší pouze poslední číslicí (1-8) 

b/ MSN - pro vedlejší MSN čísla pro rozhraní BRI (MSN) dle předešlého bodu b); přidělené číslo je v tomto případě 9-mi místné číslo
d MSN 10 - pro BRI (MSN), kde hlavní MSN číslo končí č. 1a vedlejší MSN čísla končí č. 2-8; číselný rozsah je v tomto případě 8-mi místné číslo 
d/10,100,1.000,10.000 - DDI provolba pro rozhraní ISDN BRI (DDI), ISDN PRI, případně E1 CAS.

16) Přiděleni nového telefonního čísla (série) z rozsahu T-Mobile nebo přeneseni čísla (série) od jiného operátora dle přiloženého formuláře CAF
17) Jednoduchá objednávka = přenesení jednoho čísla z analogové linky. Komplexní objednávka = přenesení sady (hlavní + MSN) nebo provolbové série čísel. 1 objednávka = 1 

CAF.

Pro technickou podporu využijte prosím telefonní číslo; 13 100, fax; +420 225 25 15 15 nebo e-mail: infofaiats.cz.

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1,14800 Praha 4, Czech Republic, IČ:64949681, DIČ: CZ64949681 
Zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, 6.3787,
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Příloha specifikace služby 
Koncové lokality telefonních služeb

Identifikace služby

Koncová lokalita hlasové služby účastníka

Číselný příděl

14) Konkrétní čísla rad, pouze pokud je známo - nepovinný údaj, číselné rady musí náležet do jednoho telefonního obvodu.
15) a/ DIR - přímé 9 místné číslo pro POTS nebo pro hlavní a MSN čísla u ISDN BRI (MSN), pokud se vedlejší MSN čísla neliší pouze poslední číslicí (1-8) 

b/ MSN - pro vedlejší MSN čísla pro rozhraní BRI (MSN) dle předešlého bodu b); přidělené číslo je v tomto případě 9-mi místné číslo
d MSN 10 - pro BRI (MSN), kde hlavní MSN číslo končí č. 1 a vedlejší MSN čísla konči č. 2-8; číselný rozsah je v tomto případě 8-mi místné číslo 
d/10,100,1.000,10.000 - DDI provolba pro rozhraní ISDN BRI (DDI), ISDN PRI, případné E1 CAS.

16) Přiděleni nového telefonního čísla (série) z rozsahu T-Mobile nebo přenesení čísla (série) od jiného operátora dle přiloženého formuláře CAF
17) Jednoduchá objednávka = přeneseni jednoho čísla z analogové linky. Komplexní objednávka = přenesení sady (hlavní + MSN) nebo provolbové série čísel. 1 objednávka = 1 

CAF.

Pro technickou podporu využijte prosím telefonní číslo; 13 100, fax: +420 225 25 15 15 nebo e-mail: info@Qts.cz.

Poznámka:

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1,14800 Praha 4, Czech Republic, IČ:64949681, DIČ: CZ64949681 
Zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787,
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Příloha specifikace služby 
Koncové lokality telefonních služeb

Identifikace služby

Koncová lokalita hlasové služby účastníka

číselný přiděl

14) Konkrétní čísla řad, pouze pokud je známo - nepovinný údaj, číselné řady musí náležet do jednoho telefonního obvodu.
15) a/ DIR - přímé 9 místné číslo pro POTS nebo pro hlavni a MSN čísla u ISDN BRI (MSN), pokud se vedlejší MSN čísla neliší pouze poslední číslicí (1-8) 

b/ MSN - pro vedlejší MSN čísla pro rozhraní BRI (MSN) dle předešlého bodu b); přidělené číslo je v tomto případě 9-mi místné číslo
d MSN 10 - pro BRI (MSN), kde hlavní MSN číslo končí č. 1 a vedlejší MSN čísla končí č. 2-8; číselný rozsah je v tomto případě 8-mi místné číslo
d/10,100,1.000,10.000 - DDI provolba pro rozhraní ISDN BRI (DDI), ISDN PRI, případně E1 CAS.

16) Přidělení nového telefonního čísla (série) z rozsahu T-Mobile nebo přenesení čísla (série) od jiného operátora dle přiloženého formuláře CAF
17) Jednoduchá objednávka = přenesení jednoho čísla z analogové linky. Komplexní objednávka = přenesení sady (hlavní + MSN) nebo provolbové série čísel. 1 objednávka = 1 

CAF.

Pro technickou podporu využijte prosím telefonní číslo: 13 100, fax: +420 225 25 15 15 nebo e-mail: info@Qts.cz.

Poznámka:

Datum: - 2 "03" 20Z0

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1,14800 Praha 4, Czech Republic, IČ:64949681, DIČ: CZ64949681 
Zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787,
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Příloha specifikace služby 
Koncové lokality telefonních služeb

Identifikace služby

Koncová lokalita hlasové služby účastníka

Číselný příděl

b/ MSN - pro vedlejší MSN čísla pro rozhraní BRI (MSN) dle předešlého bodu b); přidělené číslo je v tomto případě 9-mi místné číslo 
c/ MSN 10 - pro BRI (MSN), kde hlavní MSN číslo končí č. 1 a vedlejší MSN čísla končí č. 2-8; číselný rozsah je v tomto případě 8-mi místné číslo 
d/10,100,1.000,10.000 - DDI provolba pro rozhraní ISDN BRI (DDI), ISDN PRI, případně E1 CAS.

16) Přidělení nového telefonního čísla (série) z rozsahu T-Mobile nebo přenesení čísla (série) od jiného operátora dle přiloženého formuláře CAF
17) Jednoduchá objednávka = přenesení jednoho čísla z analogové linky. Komplexní objednávka = přenesení sady (hlavní + MSN) nebo provolbové série čísel. 1 objednávka = 1 

CAF

Pro technickou podporu využijte prosím telefonní číslo: 13 100, fax: +420 225 25 15 15 nebo e-mail: info@ats.cz.

Poznámka:

T-Mobile Czech Republic a.s., TomíČkova 2144/1,14800 Praha 4, Czech Republic, IČ:64949681, DIČ: CZ64949681 
Zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787,
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Příloha Přílohy specifikace služby 
Centrální prostup do telefonní sítě

Poznámka:

0 2 -03- 2020
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T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1,14800 Praha 4, Czech Republic, IČ:64949681, DIČ: CZ64949681 
Zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, 8.3787,
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