
Specifikace služby Barevná čísla+
Služba Barevná čísla+ je komplexní, nákladově efektivní a spolehlivé řešení příchozích hovorů na domácím trhu s doplňkovými funkcemi 
jako je podmíněné směrování hovorů, čekací fronty, interaktivní hlasové směrování (IVR) nebo hlasová schránka, jejichž nastavení lze 
ovládat prostřednictvím zabezpečeného on-line web portálu. Detailní popis služby najdete dle zvoleného typu v dokumentu Popis služby 
Zelené číslo+, Modré číslo+, resp. Bílé číslo+, kterým se tato služba řídí.

Příloha ke smlouvě č.: | ^^^^■_15_1

Technická specifikace/verze: | Nahrazuje specifikaci/verzi:

Pro potřebu Poskytovatele: 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

Partnerská smlouva: / /

Telefon:

E-mail: Fax:

Smluvní partner / Oprávněná osoba1!
Obchodní firma/Jméno: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zapsaná v OR: Městského soudu v Praze

Sídlo: Ulice: Husova

Číslo popisné: 302

IC:

Oprávněný zástupce:

Telefon:

E-mail:

Telefon:

E-mail:

46354182

Kontaktní osoba účastníka:

oddíl: A

Město:

PSČ:

DIČ: CZ46354182

Funkce:

Mobil:

Fax:

Funkce:

Mobil:

Fax:

vložka: 7541

Mladá Boleslav

29301

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

Administrátor systémových řešení2*: Heslo:

Telefon 1 (mobil): Telefon 2:

E-mail 1: Email 2:

Kontakt pro plánovaný výpadek3*: Telefon:

Email:

TYP služby: Zelené číslo+

Ceník: Standard

Cenová ujednání:

Jednorázová cena za zřízení služby je zahrnuta v ceně za 
provoz.
Pravidelná měsíční cena je zahrnuta v ceně za provoz.
Cena za minutu příchozího hovoru z pevné sítě:^^H<č bez 
DPH/min.
Cena za minutu příchozího hovoru z mobilní sítě^^^Hč bez 
DPH/min.

Varianta služby: SMART
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1) Podrobné identifikační údaje - viz výše uvedená smlouva/příloha Seznam Oprávněných osob
2) V případě, že je ADSR kontakt stejný pro všechny lokality, vyplňte pouze u první lokality hromadné specifikace služby. Kontaktní osoba v lokalitě je 
oprávněná za Smluvního partner určit termín přenesení telefonního čísla do komunikační sítě TMCZ.
3) Pokud je ADSR zároveň kontaktem pro plánovaný výpadek, doplňte ANO, pokud je to jiná osoba, vyplňte údaje nebo ponechte prázdné, nepožadujete-li 
žádný kontakt

Parametry služby
Typ čísla: STANDARDNÍ

Zdroj čísla: T-Mobile rozsah

Číslo služby: 800 209000

Zpřístupnění web portálu: ANO

Web user - mobilní číslo k zasílání SMS autorizace pro vstup do 
aplikace:

C. zákazníka:60212255; C| _15_1; Č | 
DocType: KAS; SubType: SS
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WebCare: ANO

Prvotní nastavení služby: ANO

Parametry pro prvotní nastavení služby
Jazyk ovládání CWI: čeština

Jazyk přednastavených hlásek: česky

Typ směrování Přímé směrování (121)

Přímé směrování - číslo směrování:

Účastník souhlasí s uvedením čísla služby Zelené číslo v telefonním seznamu: NE

Termín
Plánovaný termín zřízení nebo změny služby je stanoven do 7 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.).

Minimální doba užívání služby je stanovena na: 36 měsíců

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

Prohlášení účastníka

Jsem účastníkem nebo oprávněnou osobou účastníka telefonní přípojky „Přiřazené číslo" ANO

Účastník telefonní přípojky „Přiřazené číslo" souhlasí s jeho využíváním dle této Smlouvy. Účastník 
převezme veškerou odpovědnost a veškeré náklady a závazky vzniklé v souvislosti s tím, že v případě 
soudního sporu neprokáže pravdivost uvedených prohlášení.

ANO

Poznámka

Nedílnou součástí této Specifikace služby je příloha - Ověřovací kód účastníka. Smluvní partner se s TMCZ dohodli, že tato příloha je 
Smluvnímu partnerovi poskytnuta elektronicky na email osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera nebo Zodpovědné osoby, příp. 
Obchodního manažera, pokud jsou Zodpovědná osoba či Obchodní manažer stanoveny. Není-li e-mail u osoby oprávněné jednat za 
Smluvního partnera, Zodpovědné osoby či Obchodního manažera nastaven či není možné na něj poslat e-mail se zašifrovanou přílohou, 
je tato příloha Smluvnímu partnerovi doručena prostřednictvím držitele licence poštovních služeb.
Smluvní strany se dohodly pro případ, kdy tato Specifikace služby nahrazuje jinou, dříve uzavřenou, Specifikaci služby, na jejímž základě 
byla poskytována služba Barevná čísla+, a kdy ke všem telefonním číslům poskytovaným dle této Specifikace služby byl již přidělen 
Ověřovací kód účastníka prostřednictvím přílohy - Ověřovací kód účastníka v rámci původní Specifikace služby, že tato příloha z původní 
Specifikace služby zůstane zachována a stane se nedílnou součástí této Specifikace služby jako její příloha, a to s výjimkou té části 
přílohy upravující telefonní čísla (včetně k nim přidělených ověřovacích kódů účastníka), která nejsou nadále dle této Specifikace služby 
poskytována. Bez ohledu na zde uvedené je TMCZ oprávněn zaslat Smluvnímu partnerovi novou přílohu - Ověřovací kód účastníka i v 
případě zde popsaném, přičemž dnem jejího doručení Smluvnímu partnerovi tato nová příloha - Ověřovací kód účastníka nahradí v plném 
rozsahu stávající přílohu - Ověřovací kód účastníka.

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.
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T
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.

Datum: Datum:

Jméno a funkce zástupce/ců poskytovatele
Jméno a funkce zástupce Smluvního partnera / Oprávněné 

osoby

2021.08.25 
3:54:56 +02'00' 

Podpis/y zástupce/ců poskytovatele

Datum: 2021.08.24 
10:25:49 +02'00'

Podpis zástupce Smluvního partnera / Oprávněné osoby
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