
KUPNÍ SMLOUVA 

HSAA-12144-8/2021 

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanského zákoníku“) 

 (dále jen „smlouva“) 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy  
Sídlo:   Sokolská 62, 121 24 Praha 2 

IČO:    70886288 

DIČ:   není plátcem DPH 

Bankovní spojení:   Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1 

Číslo účtu:  8107881/0710 

Datová schránka:  jm9aa6j  

Zastoupená:  plk. Ing. Luďkem Prudilem – ředitelem 

Kontaktní osoba 1:   nprap. Martin Tovara 

E-mail:   

Telefon:  

Kontaktní osoba 1:   

E-mail:   

Telefon:  

 

a 
 

 
 ALTEL Czech s.r.o.  

Sídlo:    Lesní 534/65, 312 00 Plzeň 

Kontaktní adresa:  Lesní 534/65, 312 00 Plzeň 

IČO:    26410419 

DIČ:    CZ26410419 

Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
Číslo účtu:   04023634/0300 

Datová schránka:  3iqkzvz 

Zastoupená:    Radkou Beránkovou, prokuristou společnosti 
Kontaktní osoba:   

E-mail:    

Telefon:   

 
 zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454 

 (dále jen „prodávající“) 
Společně jako „smluvní strany“. 
 

Článek II. 
Předmět plnění 

1. Předmětem této smlouvy je nákup: 

- 90 ks Alcatel-Lucent Enterprise 8234 DECT Handset podle specifikace uvedené v 
příloze č. 1 k této kupní smlouvě, 

-  5 ks baterií pro bezdrátové sluchátko telefonního přístroje Alcatel-Lucent 8088 

(dále jen „zboží). Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat za podmínek v ní 
sjednaných kupujícímu zboží a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k němu. 



2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 09. 11. 2021, 

která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem jednacím HSAA-

12144/2021 a systémovým číslem v Národním elektronickém nástroji (NEN): 
N006/21/V00027118 vybrána jako nejvhodnější. 
 

 

Článek III. 
Zboží, předání zboží, vady zboží 

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu podle článku 
VI. této smlouvy. 

2. Prodávající se zavazuje, že zboží bude nové a nepoužité. Zboží bude dodáno v množství 
specifikovaném v čl. II, odst. 1 této kupní smlouvy. 

3. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. 
K podpisu dodacího listu je oprávněn pověření pracovníci: nprap. Martin Tovara/ mjr. Ing. 

Pavel Mára (viz kontaktní osoby). 

4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně 
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující 
důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí 
ustanovení dle odst. 2 až 3 tohoto článku. 

5. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, 
vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu. 

6. Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží 
dle volby kupujícího kdykoli ve lhůtě dvou (2) let od předání zboží. Prodávající nebo jím 
pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) 
pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající 
s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. 

7. Prodávající je povinen předat zboží kupujícímu po odstranění vady dle odst. 2 až 3 tohoto 

článku.  
8. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 občanského 

zákoníku. 
 

Článek IV. 
Doba a místo plnění 

1. Prodávající je povinen dodat zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení v místě 
dodání zboží nejpozději do 15.12.2021. 

2. Místem plnění je sídlo kupujícího hasičská stanice č. 1, Sokolská 62, 121 24 Praha 2. 
 

Článek V. 
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží 

1. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem jeho převzetí od 

prodávajícího (dopravce). Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího 
současně s jeho převzetím od prodávajícího. 

 
Článek VI. 

Kupní cena a platební podmínky 

Cena za zboží je stanovena ve výši 362 160 Kč bez DPH (slovy: tři sta šedesát dva tisíc sto 
šedesát korun českých) jako cena nejvýše přípustná, tj. 438 213,60 Kč s DPH (slovy: čtyři sta 
třicet osm tisíc dvě stě třináct korun českých šedesát haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, 



přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy.  DPH 21 % činí částku 76 053, 60 Kč.  
 

 

1. Jednotkové ceny předmětu plnění: 
Název položky Počet 

ks 

Cena za ks bez 

DPH 

Cena za ks vč. 
DPH 

Cena celkem bez 

DPH 

Cena celkem vč. 
DPH 

Alcatel-Lucent Enterprise 

8234 DECT Handset 

90 3 999, 00 Kč 4 838,79 Kč 

 

359 910,00 Kč 

 

 435 491,10 Kč 

baterie pro bezdrátové 

sluchátko telefonního 
přístroje Alcatel-
Lucent 8088 

 

5 450,00 Kč 

 

544,50 Kč 

 

2 250,00 Kč 

 

 

2 722,50 Kč 

 

CELKEM 95   362 160,00 Kč 

 

438 213,60 Kč 

 

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží 
(dopravu do místa plnění, clo, skladování, balné atd.). 

3. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží 
kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen “ZDPH”), § 435 občanského zákoníku, evidenční číslo smlouvy kupujícího, 
systémové číslo z Národního elektronického nástroje (NEN), a dále vyčíslení zvlášť kupní 
ceny zboží bez DPH, zvlášť DPH a celkovou kupní cenu zboží včetně DPH. 

4. Faktury je možné objednateli zasílat: 
a) v elektronické podobě do datové schránky IDDS: jm9aa6j, či na níže uvedenou e-

mailovou adresu, ve formátech: formát ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 

19845:2015,UN/CEFACT CII, dále formát PDF/A nebo PDF, v souladu s 
ustanovením § 6 zákona č.297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce 

b) v listinné podobě prostřednictvím podatelny v sídle objednatele. 

 

5. E-mailová adresa kupujícího pro příjem faktur(y) v elektronické podobě dle odst. 5, písm. 

a) tohoto článku je: epodatelna@aak.izscr.cz. E-mailová adresa prodávajícího pro odeslání 
faktur(y) v elektronické podobě je:   

6.  Prodávající bere na vědomí, že faktura zaslaná z jiné e-mailové adresy, než výše uvedené, 
bude kupujícím vrácena. 

7. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží 
kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen “ZDPH”), § 435 občanského zákoníku, evidenční číslo smlouvy kupujícího, 
systémové číslo z Národního elektronického nástroje (NEN) a dále vyčíslení zvlášť kupní 
ceny zboží bez DPH, zvlášť DPH a celkovou kupní cenu zboží včetně DPH.  

8. Prodávající je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od zjištění 
insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je prodávající nespolehlivým 
plátcem dle § 106a ZDPH), oznámit takovou skutečnost neprodleně, prokazatelně 

mailto:epodatelna@aak.izscr.cz


kupujícímu, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je smluvními stranami 
považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

9. Prodávající se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku 
kupujícího na základě této smlouvy bude od data uzavření této smlouvy do ukončení její 
účinnosti zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 ZDPH, 
v opačném případě je prodávající povinen sdělit kupujícímu jiný bankovní účet řádně 
zveřejněný ve smyslu § 98 ZDPH. 

10. Prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii dodacího listu. 
11. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů 

ode dne doručení faktury kupujícímu na adresu sídla kupujícího. V případě pochybností se 
má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.  

12. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny 
z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží 
ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu 
zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 
třiceti (30) kalendářních dnů.  

13. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo 
jeho části. 

14. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. 
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů. 

15. Faktura předložená v prosinci musí být doručena kupujícímu nejpozději do 15. dne tohoto 
měsíce. Prodávající bere na vědomí, že při doručení po tomto termínu nelze ze strany 

kupujícího proplatit fakturu v daném roce. 
 

Článek VII. 
Povinnost mlčenlivosti 

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích 

a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu.  

2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti dle odst. 1 tohoto článku všechny 
osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu na základě této smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle 
této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy po dobu 3 let. 
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 

oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 

 

 

 



Článek VIII. 

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

1. V případě nedodržení podmínek předání a termínu dodání zboží podle čl. III. a IV. této 
smlouvy ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů 
vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající 
povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží včetně 
DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.  

2. Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. a VII. této smlouvy, zavazuje se 
prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.  

3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě 
splatnosti zákonný úrok z prodlení za každý, byť i započatý, den prodlení. 

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne 
jejich uplatnění.  

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně 
dodat zboží. 

6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího 
na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména 

a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů; 
b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. III. této smlouvy; 

c) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. VII. této smlouvy; 
d) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího; 
e) nedodání předmětu plnění v požadovaném množství, jakosti a provedení dle této smlouvy. 

7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že 

a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 

b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

c) prodávající vstoupí do likvidace. 
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení 

s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 
šedesát (60) kalendářních dní. 

9. Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní 
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém 
případě je prodávající povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy 
kupujícího vážně ohroženy. 

10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

 

 

 

 

 



 
Článek IX. 

Záruka a sankce za její nedodržení 

1. Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy a poskytuje kupujícímu záruku po dobu 

dvou (2) let od data předání zboží kupujícímu. Bližší podmínky záruky jsou uvedeny 

v záruční listině. 
2. Nejsou-li jakost a provedení zboží ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení 

vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.  
3. Reklamace vad musí být provedena písemně.   
4. Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícímu 

smluvní pokutu ve výši 0,2 %, z celkové ceny zboží včetně DPH za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) 
kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.  

5. Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem oddělení 
komunikačních systémů (ODKS). 

 

Článek X. 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 
údajů v čl. I této smlouvy.  

2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

3. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy 
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této 
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

4. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající 
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 
smlouvy. 

5. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží. 

 
Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I této smlouvy jsou oprávněny 

k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke 
sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy. 

2. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu 
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

3. Smluvní strany jsou srozuměny, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 
Tuto smlouvu dle zákona o registru smluv uveřejní Česká republika – Hasičský záchranný 
sbor hlavního města Prahy, a to do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy.  

4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a dle § 6 odst. 1 

zákona o registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.  



5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a právní vztahy jí založené se řídí podle 
občanského zákoníku. 

6. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud není touto 
smlouvou sjednáno jinak.   

7. Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České 
republice.  

8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této 
smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud 
mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.  

9. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 
smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této 
smlouvy.  

10. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 

11. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 
12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 

 Příloha č. 1 – Technická specifikace. 



Datasheet 

Alcatel-Lucent Enterprise 8234 DECT Handset

Alcatel-Lucent Enterprise  
8234 DECT Handset 

The 8234 DECT Handset by Alcatel-Lucent Enterprise 

is a compact handset that provides business 

communication features. With the Alcatel-Lucent 

Enterprise telephony protocol, Alcatel-Lucent Generic 

Access Profile (AGAP), users can access the corporate 

directory and couple the handset with ALE DeskPhones 

to ensure a call is never missed.

The compact design, large color screen, and navigation 

button make the 8234 DECT Handset easy to use. 

Contacting colleagues is simple and quick. At-a-glance, 

see the missed calls or messages with the help of the 

tool tip, and access the logs with the single press of  

a button.

Compatible with ALE DECT handsets, the 8234 DECT 

Handset includes excellent audio and an enhanced 

screwed belt clip.

Elegant and robust, the 8234 DECT Handset addresses office and industrial employees’ 

needs. Compatible with Alcatel-Lucent Enterprise TDM and IP base stations, companies 

can leverage the existing infrastructure and protect their investments.

Features Benefits

Alcatel-Lucent telephony protocol 

(AGAP)

Enjoy business communication features including easy access to the corporate directory 

and the ALE DeskPhone twinset.

User-friendly experience Easily navigate with the help of the backlit colour screen, and quickly access  logs with 

the dedicated tool tips.

Robust design IP 40 A robust mobile handset for demanding environments. It includes a screwed belt-clip.

Audio comfort Take calls in handsfree mode, or on a headset. Up to 20h of talk time. The 8234 also 

includes the microphone mute function.

Supports large Alcatel-Lucent 

OmniPCX® Enterprise Communication 

Server (OXE) campus configurations 

and compatible with IP-xBS base 

stations

Easy to deploy. Save time and money even in complex and large environments.

SUOTA through all ALE DECT base 

stations on OXE

Benefit from Software Update Over the Air (SUOTA) for all the devices.

https://www.al-enterprise.com/en/products/devices/dect-handsets?utm_source=digital-asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=doc-link
https://www.al-enterprise.com/en/products/devices/dect-handsets?utm_source=digital-asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=doc-link
anna.pirklova
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Datasheet

Alcatel-Lucent Enterprise 8234 DECT Handset

Technical specifications

Registration
• Up to four systems

• Manual selection

• Automatic selection

• Audio codecs

• G726

Detailed features
• System languages: Communication 

Server dependent

• Hands-free, microphone mute

• LED for status indication: Three 

colours (green/orange/red) for 

battery status, missed calls, 

messages

• Ringtones and vibrate mode

¬ Six user-selectable polyphonic 

tones

¬ Volume control: Four values, 

meeting mode

• Supports all AGAP features on the 

Alcatel-Lucent communication call 

servers with IP-xBS infrastructure

• Call by name: Personal and system 

directory on the call server

• Call log: Centralized call log

¬ All, answered, dialled, missed

¬ Up to 50 call logs

• Audio and LED message signalling

• Automatic Gain Control

Serviceability
• Site survey tool

• Diagnostic mode

• Software Update Over the Air 

(SUOTA) on OXE

Software management tool
• USB download tool

¬ DECT Handsets Unified Support 

Tool

Operating temperature  
• 5°F to 131°F (-15°C to + 55°C)

Charging temperature
• 41°F to 104°F (+5°C to + 40°C)

Free fall tests
• Standard product IEC 60068-2-32, 

procedure 1, dropped 12 times  

on hard wood floor, extended to  

2 meters

Chemical resistance test
• 85% concentration of methylated 

ethanol

• 95% ethyl alcohol

• 85% concentration of isopropyl 

alcohol

• Bleach/sodium hypochlorite (1:50)

• Clorox disinfection wipes (Contains 

ammonium chloride)

• Hydrogen peroxide 3%

• 60% chlorhexidine 0.5 mg/ml

• 3% hydrochloric acid

• Sweat fluid PH 2.5

• Sweat fluid PH 8.6

• Nivea hand creams SPF 15” 

• Johnson Pledge Furniture Polish

• Undiluted dish washer detergent

• Engine oil

Regulation
• EU directives 

¬ Radio Equipment Directive; 

2014/53/EU

¬ ROHS 2011/65/EU and 2015/ 

863/EU

¬ EU directive 2014/30/EU on 

Electromagnetic Compatibility 

Directive 

¬ WEEE 2012/19/EU

• Safety

¬ IEC 62368-1 

¬ EN 62368-1 

¬ UL 62368-1 2nd edition 

¬ CAN/CSA-C22.2 No.62368-1-14

• EMC 

¬ EN 301 489-01 V2.2.2

¬ EN 301 489-06 V2.2.1

¬ EN 301 489-17 V3.2.2

¬ IEC61000-4-2 Level 3 criteria B

¬ EN61000-4-3 Level 3 criteria A

¬ AU: EN 55032

¬ EN 55035

¬ EN 61000-3-2

¬ EN 61000 -3-3

¬ AU: ASNZS CISPR32

¬ USA: 47 CFR FCC part 15,  

Subpart B

¬ CAN: ICES-003 Issue 6

• Radio DECT

¬ EU: EN 301 406 

¬ USA: FCC CFR47 Part 15D 

¬ CAN: IC RSS-213 Issue 3 

Physical characteristics
• 3BN67378 8234 DECT Handset box 

contains handset, battery, belt clip 

and safety sheet

• Colour: Blue

• Graphic display: 1.8 in,  

128 x 160 pixels, 65,000 colours

• Display backlight: White

• Keypad backlight: White

• Hands-free, mute

• Vibrator

• Headset: Jack 3.5 mm, TRRS 

compliant 1

• Left side

¬ + and - volume control keys

¬ Lock keypad

• Front

¬ 3 contextual keys

¬ Answer, Hang-up/Off keys

¬ 4-way navigation, OK key

Dimensions
• Height:  119 mm (4.68 in)

• Width:  48.5 mm (1.91 in)

• Depth:  21 mm (0.83 in)

• Weight:  117g (4.13 oz)

8234 DECT battery pack
• Easily replaceable, 1,100-mAh 

lithium-ion battery

• Talk time: Up to 20 hours

• Standby time: Up to 200 hours

• Charging time: Less than 3 hours

Radio specification
• DECT frequency band

¬ DECT Europe: 1880 MHz to  

1900 MHz

¬ DECT 6.0 North America:  

1920 MHz to 1930 MHz

¬ DECT Latin America: 1910 MHz  

to 1930 MHz, except Brazil  

1910 MHz to 1920 MHz

¬ DECT Asia: 1900 MHz to  

1920 MHz

• Handover: Bearer, connection, 

external

• Out-of-coverage signalling

• Antenna diversity

• Automatic band switching for cruise 

ship applications

Wireless security
• Identity

• Authentication

• Encryption

https://www.al-enterprise.com/en/products/devices/dect-handsets?utm_source=digital-asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=doc-link


www.al-enterprise.com The Alcatel-Lucent name and logo are trademarks of Nokia used under license by ALE. 

To view other trademarks used by affiliated companies of ALE Holding, visit: www.al-enterprise.com/en/legal/

trademarks-copyright. All other trademarks are the property of their respective owners. The information presented 

is subject to change without notice. Neither ALE Holding nor any of its affiliates assumes any responsibility for 

inaccuracies contained herein. © Copyright 2021 ALE International, ALE USA Inc. All rights reserved in all countries. 

DID21022401EN (March 2021)

SAR
• EU: EN62209-1/EN62209-2

• USA: FCC 47 CFR part 2.1093

• CAN: RSS-102

• AU/NZS 2772.1; 2772.2

• SAR Europe/Australia

¬ 0.035 W/kg 10g head

¬ 0.024 W/kg 10g body

• SAR USA/Canada

¬ 0.04 W/kg 1g head

¬ 0.02 W/kg 1g body

Audio hearing aid
• USA/Canada: Section 68.316  

and 68.317 of FCC 47 C.F.R. 

• Australia/NZ: AS/ACIF S040

DECT protocol specifications  
• ETSI GAP compliant 

• Alcatel-Lucent AGAP protocol 

• DECT Security, DECT encryption

• Roaming and seamless Handover

• ETSI TS 102 841 (security): Full 

support of the DECT Security EN300 

444 feature N35 and N36, as 

specified by the DECT forum

Environmental
• ETS

¬ Operation: ETSI EN 300 

019-1-7-class 7.3; Temp: 5°F to 

131°F (-15°C to + 55°C) 

¬ Storage: ETSI EN 300 019-1-1- 

class 1.2; Temp: -13°F to 131°F 

(-25°C to + 55°C) 

¬ Transport: ETSI EN 

300-019-1-2-class 2.3; Temp: 

-40°F to 158°F (-40°C to + 70°C) 

• IP Class 

¬ IP Class (IEC 60529): IP40

Accessories
• 3BN67371AA 82x4 DECT Handset 

Desktop charger

• 3BN67372AA 82x4 DECT Handset 

Dual Desktop charger

• 3BN67379AA 8234 DECT Handset 

Vertical pouch

• 3BN67374AA 82x4 DECT Handset 

Belt clip

• 3BN67375AA 82x4 DECT Handset 

Swivel clip

• 3BN67376AA 82x4 DECT Handset 

Belt Clip Cover

• Common accessories with 82x2 

Range

¬ 3BN67332AA DECT Handset 

battery

¬ 3BN67335AA DECT Desktop 

charger PSU Europe

¬ 3BN67336AA DECT Desktop 

charger PSU WW

¬ 3BN67377AA DECT Desktop 

charger power supply India

https://www.al-enterprise.com/?utm_source=digital-asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=doc-link
https://www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright?utm_source=digital-asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=doc-link
https://www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright?utm_source=digital-asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=doc-link

