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Specifikace služby Managed Firewall
Množství různých ohrožení datových sítí, aplikací, souborů a identity je dnes obrovské a neustále se vyvíjí. Služba Managed Firewall zajistí potřebnou ochranu pro datovou 
síť na velmi vysoké úrovni. Detailní popis služby naleznete v dokumentu Popis služby, kterým se i tato služba řídí.

Zákazník č.: 60212255

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

Smluvní partner / Oprávněná osoba 2
Obchodní firma/jméno: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda IČ: 46354182

Termíny
Plánovaný termín zřízení nebo změny Služby je stanoven do 56 dnů od podpisu této Specifikace služby oprávněnými zástupci smluvního partnera/Oprávněné osoby a 
poskytovatele a dodání souvisejících dokumentů, které jsou nezbytné pro zřízení či provedení změny Služby (např. vyplněný a podepsaný formulář CAF, souhlas vlastníka 
objektu atd.), není-li dále u konkrétní Služby sjednán termín odlišný.
Minimální doba užívání služby je stanovena na 36 měsíců, není-li dále u konkrétní Služby sjednána minimální doba užívání služby odlišná.

Cena vyúčtovaná za poskytování Služeb dle této Specifikace služeb se nezapočítává do Minimálního odběru definovaného ve Smlouvě.

Kontakt pro správu aktivní služby (ADSR - administrátor systémových řešení)

Parametry služby (dle zadání v Checklistu nastavení služby)
Profil služby 5: Dedikované řešení v Clusteru Varianta služby: Managed Firewall Exclusive

Místo umístění služby: Husova 302, Mladá Boleslav 293 01 Typ servisní podpora 6: Standard

Počet PC stanic za FW: (řádový odhad)

Cenová ujednání (v Kč bez DPH)
Cenová ujednání - Pravidelné měsíční ceny (bez DPH)

Pravidelná měsíční cena za provoz služby Managed FirewalI 

Pravidelná měsíční cena za poskytování příst, konektivity ksíti internet: Kč

Cenová ujednání - Jednorázové ceny (bez DPH)

Jednorázová cena za zřízení služby Managed Firewall: (v ceně*)

Jednorázová cena za poskytování příst, konektivity ksíti internet: Kč

1) Nepovinný údaj. V případě změn na existující službě uveďte číslo služby (SID). Číslo služby je uvedené na faktuře TMCZ.
2) Podrobné identifikační údaje - viz výše uvedená smlouva/příloha Seznam Oprávněných osob
3) V případě, že je ADSR kontakt stejný pro všechny lokality, vyplňte pouze u první lokality hromadné specifikaceslužby
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) V případě modelu služby Dedikované řešení Managed Firewall v topologii Cluster, kdy si dodávku switchů zajišťuje sám Smluvní partner (tzn., že tyto switche nejsou dodávány a provozovány 

Poskytovatelem), je Smluvní partner povinen umožnit Poskytovateli bez prodlení z důvodům řádného poskytování služby přístup (fyzický či vzdálený) do předřazeného (přímo připojeného) switche 
za účelem jeho konfigurace. Standardní konfigurace dedikovaného modelu služby Managed Firewall v Clusteru předpokládá dodání switchů přímo Poskytovatelem služby.

6) Typ servisní podpory v sobě má definované i garantované parametry služby viz. Popis službySLA

Poznámka: Výměna hardware: nově 2x FortiGate 100F + 4x switch Aru ba 2930F 24G) + změna minimální doby užívání služby
Ke dni zřízení této služby bude ukončena služba Zákaznické řešení č.

Všechny ceny uvedené v této specifikaci služby jsou ceny bez DPH v zákonem stanovené výši.

Pro technickou podporu využijte prosím telefonní číslo:
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Specifikace služby Managed Firewall

Smluvní partner/Oprávněná osoba 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 Smluvní partner / Oprávněná osoba prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil a dále se zavazuje podmínky v těchto dokumentech stanovených dodržovat. Tato 
Specifikace služby se řídí rovněž podmínkami stanovenými ve Smlouvě (včetně Podmínek Firemního řešení) uzavřenou mezi poskytovatelem a Smluvním partnerem. Uzavírá- 
li tuto Specifikaci služby Oprávněná osoba tak svým podpisem potvrzuje, že se s podmínkami Smlouvy (včetně Podmínek Firemního řešení) seznámila a zavazuje se jimi řídit.

Uzavírá-li tuto Specifikaci služby Oprávněná osoba, tak tato Specifikace služeb je platná až okamžikem, kdy k podpisu této Specifikace služeb za TMCZ a Oprávněnou osobu 
připojí svůj podpis rovněž Smluvní partner dle Smlouvy, čímž vyjadřuje svůj souhlas s uzavřením této Specifikace služeb mezi Oprávněnou osobou a TMCZ.

V případě listinného uzavření bude Specifikace vypracována ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž TMCZ obdrží 2 výtisky a Smluvní partner obdrží 1 výtisk.
V případě elektronického uzavření Smluvní strany Specifikaci podepíší elektronicky s využitím zajištěného systému DocuSign, event. s využitím jiného způsobu elektronického 
uzavírání smluv. TMCZ umístí Specifikaci v elektronické podobě do systému DocuSign a vyzve Smluvního partnera k podpisu elektronického dokumentu. Smluvní partner 
poskytne TMCZ potřebnou součinnost (zejména pak správnou elektronickou adresu a telefonní kontakt osoby, která je oprávněná podepisovat jeho jménem). Každá ze 
Smluvních stran elektronicky obdrží plně podepsaný dokument ve formátu .pdf opatřený DocuSign certifikátem (Čertificate of Completion), takový dokument se považuje za 
originál Specifikace. Na požádání TMCZ je Smluvní partner povinen potvrdit podepsání elektronického dokumentu e-mailem.

Datum: Datum:
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