COPROSYS HOLDING
Specifikace služby elektronických komunikací CoProSys

Specifikace služby elektronických komunikací CoProSys
o poskytování Služby

Součást Smlouvy číslo:
Služba na dobu:

určitou 24 měsíců

Číslo specifikace / verze

Druh specifikace

1/1

Nová

Nahrazuje specifikaci / verzi

Změna

Zrušení

Požadované datum zprovoznění, změny, či zrušení

Adresa ukončení účastnické přípojky
Obchodní jméno / Příjmení a jméno

Kontaktní osoba Účastníka v místě připojení
Jméno a příjmení

Ulice

Č.popisné/orient.

Funkce

Město

PSČ

Pevný telefon

Fax

Mobilní telefon

E-mail

Poschodí

Místnost

Upřesnění ukončení

Pozn.

Pozn.

Účastník je vlastníkem nemovitosti a v souladu s příslušnými ustanoveními §104 zák. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v
platném znění, dává tímto Souhlas s umístěním, instalací a provozem telekomunikačního zařízení.
Účastník není vlastníkem nemovitosti, ve kterém bude ukončen přístupový okruh. Účastník si zajistí v souladu s příslušnými
ustanoveními §104 zák. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění, podepsání formuláře „Souhlas vlastníka
nemovitosti“ od oprávněné osoby.
JEDNORÁZOVÉ POPLATKY
Položka (bez základní sazby DPH)
Zřizovací poplatek instalace datového připojení
Montážní práce a materiál nad rámec aktivačního poplatku *
Dopravné
Sleva ze zřízení při dodržení doby určité této specifikace - Dotovaná instalace
Poplatek za převedení jednotlivých veřejných telefonních čísel
Poplatek za převedení skupiny veřejných telefonních čísel
Prodej zařízení/HW Sleva na zařízení/HW při dodržení doby určité této specifikace – Dotované zařízení
instalace
Poplatek za Set-Top-Box – jednorázová úhrada

Cena za m.j.

Počet m.j.

Cena celkem

viz Základní ceník montážních prací a materiálu

Jednorázové poplatky celkem
ÚČASTNICKÁ HLASOVÁ PŘÍPOJKA
Služba

Počet hlasových
kanálů

Počet přípojek

IP telefonní linka
PBX Účastníka
Výrobce

SIP protokol

Typ

Aktivační poplatek
Měsíční poplatek

Poznámka

Název organizace zajišťující konfiguraci a správu PBX

Jméno a příjmení kontaktní osoby správce PBX

Ulice

Číslo popisné

Funkce

Město

PSČ

Pevný a mobilní telefon

COPROSYS Ústí spol. s r.o.  Žižkova 589/250 400 04 Trmice Česká republika
Tel. +420 469 775 775  e-mail: obchod@coprosys.cz
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Specifikace služby elektronických komunikací CoProSys
Veřejná telefonní čísla – jednotlivá nová
1)

3)

5)

7)

2)

4)

6)

8)

Veřejná telefonní čísla – jednotlivá převedená
1)

3)

5)

7)

2)

4)

6)

8)

Požadovaný termín převodu čísel

Po

Ut

St

Ct

Pa

Hodina převodu

hod.

Veřejné telefonní číslo s provolbou
1)

2)

Provolba 10x

Provolba 100x

Provolba 1000x

Provolba 10000x

Aktivační poplatek
Měsíční poplatek

Telefonní seznam – uveřejnění údajů
Uveřejnit dle záhlaví Smlouvy

Uveřejnit dle přílohy Telefonní Seznam

Údaje neuveřejnit

Uveřejnit zákaz používání údajů pro přímý marketing

SLUŽBY DATOVÉ A OSTATNÍ
Internet CoProSys, agregovaný

Mbps

Zřizovací poplatek:

Měsíčně:

Portálová aplikace
https://customers.coprosys.cz

1 ks

Zřizovací poplatek:

Měsíčně:

Veřejná pevná IP adresa IPv4

1 ks

Zřizovací poplatek:

Měsíčně:

SLA – dostupnost 95 %, dispečink
365/5/12, zprovoznění NBD

1 ks

Zřizovací poplatek:

Měsíčně:

Zřizovací poplatek:

Měsíčně:

název balíčku

.

Připojení symetrické, časově a datově neomezené, bez FUP, agregace max. 1 : 10
Požadavky na připravenost Účastníka k instalaci a ostatní smluvní ujednání
1)
2)
3)
4)
5)

6)

V místě ukončení účastnické přípojky bude Poskytovatelem instalováno koncové zařízení. Účastník poskytne za tímto účelem prostor pro umístění koncového
zařízení. Přívod napájení koncového zařízení (230V/50Hz) bude chráněn proti výpadkům a výkyvům el. sítě (záložní zdroj UPS) a vzdálen maximálně 2 m od
umístění koncového zařízení.
Připojení k síti Internet bude předáno na rozhraní Ethernet konektorem RJ45 nebo na optickém konektoru a specifikaci nastavení protokolu TCP/IP.
Předání proběhne na základě předávacího protokolu.
Účastník na sebe přebírá odpovědnost za umístěné koncové zařízení Poskytovatele od jeho předání do užívání. Po ukončení Služby je Účastník povinen, a to
nejpozději do 3 pracovních dnů, vrátit kompletní a plně funkční zapůjčené zařízení Poskytovateli, případně si u Poskytovatele objednat jeho odbornou demontáž.
V případě porušení tohoto smluvního ujednání nebo zaviněného poškození či ztráty zařízení bude Účastníkovi vyúčtována cena tohoto zařízení.
V případě servisních zásahů Poskytovatelem hradí Účastník dopravné, servisní práci a materiál dle aktuálního Ceníku.
Skončí-li Služba, sjednaná na dobu určitou předčasně, a to z důvodů spočívajících na straně Účastníka, tj. zejména předčasnou výpovědí Účastníka či
odstoupením Poskytovatele od Služby pro její podstatné porušení Účastníkem (jeho vinou), je Účastník povinen uhradit Poskytovateli Storno poplatek stanovený
jako součet minimálního sjednaného měsíčního plnění
Kč za Službu zbývajícího do konce sjednané doby trvání Služby a doplatit poskytnutou slevu za
Dotovanou instalaci a dotované zařízení při zřízení Služby. Výpovědní lhůta se stanovuje v délce 30 dnů.
Hlasové služby se řídí platným Ceníkem hlasových služeb, který je přílohou smlouvy a Ceníkem hovorného doplňkových služeb

Poznámky

V

dne

V Ústí nad Labem

dne

____________________________________

____________________________________

Účastník

Poskytovatel

Uvedené ceny jsou bez DPH dle aktuální sazby.
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