
Master Internet, s.r.o. , ~aster 
Smlouva o poskytovénl telekorrullkačnch sluub 

Specifikace č. 8 
ke Smlouvě evid. č.: 014/20-2020 ve znění Jejích pffloh 

Poskytovatel: 

aesfdlem: 
bankovní spojeni: 

zastoupená: 

Mastar Internet, s.r.o. 
IČO: 262TT557 DIČ: CZ262TT557 
Jiráskova 21, 602 00 BRNO 
Komerční banka, a.s., t. ú. 713864001/0100 
Ing. Petrem Vošmerou, jednatelem společnosti 

osoba oprávněná k podpisu této Smlouvy: 
zapsané v obch. Rejstflku u Krajského soudu v Bmě, oddll C, vložka č. 41160 
Tomáš Maiija 

utlvatel: 
IČO I dal Nar.: 

DIČ/ČOP: 
sídlo / mlsto podnikáni/ bydlišlě: 

bankovnl spojenf: 
osoba oprávněná k podpisu této Smlouvy: 

KORDIS JMK, a.a. 
26298465 
CZ26298465 
Nové sady 946/30, Bmo 
Komerčnl banka, a.s., č. ú. 27-7494550257/0100 
Ing. Jiff Horsk9, tedltel společnosti 

T~ S~lflkace U _ nahr&Z!!J!.~lfl .... ka~c~•"""e. .... 7 _ _ _ 

Slulba 

CloudHosting 5b 

Detaily 

4 jádra, CPU, 32GB RAM, 31 O GB SSD s 500 IOPs 
10Gbps port: 1Gbps NIX, 100Mbps SIX, 40Mbps tranzit 
Administrace do 3 hodin práce adminlstrétora měsíčně 
Záložnlprostor350GB 
Zálofnl prostor 200GB 
Geografické arace záloh 

Cena 

14 556,-/ měslčně 

Uvedené ceny jsou v CZK a nezahrnuji DPH. 

Garance dostupnosti služby a následné uplatnitelné slevy se nevztahuje na pl'edem oznámené V9padky technické údržby. Na uznan1 slevy 
ma Uživatel nárok pouze v pflpadě, fe neni v prodleni s úhradami faktur v den události a ve dni uplatněni slevy. NevztahUJe se na V9padky 
způsobené tfeUml osobami a vyHI moci: 

Dostupnost 
100% - 99.99% 
99.99%- 99.TT% 
99,TT%- 99,60 
99,60 - 99,44 
méně Jak 99,44% 

sleva z měslCnfho paušálu 
0% 
25o/o 
50% 
75% 
100% 

Tato Specifikace se sjednává na dobu určitou 24 měsíců s výpovědní dobou 6 měsfcíi bez udáni důvodu, které počfné běžet od 
prvnlho dne měsíce následujlcfho po doručeni výpovědi Poskytovateli. Ostatnl ustanoveni Smlouvy zí,stávajl v platnosti. 

Tato Specifikace nabjvá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Poskytováni služby bude zahájeno 
ke dni nabyti platnosti a účinnosti této Specifikace. 

Datum: 

r
Datum: ~· -~----=----

Mester lntérnét, s.r.o. Jiráskova 21, 602 OOBRNO, it: 262TT557,·- ··~ 
,,1eeno,: s ručenlm omezesr wsaná v obch. rel&lllku Krelského soudu 


