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Specifikace služby Profesionální internet
Služba Profesionální internet je poskytována jako služba pevného připojeni k celosvětové sítí Internet s garantovanými parametry prostřednictvím komunikačního protokolu 
IP. Detailní popis služby najdete v dokumentu Popis služby, kterým se tato služba řídí.

Povinný subjekt pro registr smluv; ANO

Poskytovatel

Zákazník č.: 33404110

T-Mobiie 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

3) V případě, že je ADSR kontakl stejný pro všechny lokality, vyplňte pouze u první lokality hromadné specifikace služby.
4} Pokud je ADSR zároveň kontaktem pro plánovaný výpadek, doplňte ANO, pokud je to jiná osoba, vyplňte údaje nebo ponechte prázdné, nepožadujete-li žádný kontakt.
5) Vyplňte pouze v případě, pokud se kontakt liší od ADSR.
6) Požadovaná kapacita linky je garantována pouze pro rámce o velikosti >=512 bajtů.
7} Dle platného Popisu služby Profesionální internet {viz článek Zřízení služby Profesionální internet) a dle platného Ceníku služby Profesionální internet.
8) V případě požadavku na 32 a více IP adres verze 4, nutný RIPE formulář
9) Pokud není koncové zařízení součástí Služby (Smluvní partner 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).
10) Takto označená pole se vyplňují pouze v případě, že se jedná o variantu Unmanaged CPE (koncové zařízení není součásti Služby).
11) Pohova rychlost. Poměr portové rychlosti ve vztahu ke kapacitě přípojky je dána poměrem 2:1
12) 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.
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