Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb
elektronických komunikací pro velkoobchod č. …………..… (dále
jen „Smlouva“)
Specifikace objednaných služeb č. …….
1.
2.
3.

Číslo služby: Klikněte sem a zadejte text.
Objednaná služba: WS - Ethernet transport
Místo instalace služby – lokalita 1:
Místo instalace služby – lokalita 2:
4. Parametry služby:
 Kapacita: Mbps (full-duplex)
 Rozhraní – lokalita1:
 Rozhraní – lokalita2:
 VLAN transparent (QinQ):
 Maximum TransmissionUnit (MTU): Klikněte sem a zadejte text.
 Certifikace MEF CE 2.0: ne
 Ostatní požadavky: −
5. SLA: 99,6%
6. Předání a převzetí Služby do/dne:
7. Doba trvání poskytování Služby: na dobu určitou, a to na XX měsíců od data předání služby
8. Výpovědní doba po změně na dobu neurčitou: 1 měsíc
9. Cena:
☒ Služba: ,- Kč/měsíc
☒ Instalační poplatek: ,- Kč
☒ Aktivační poplatek: ,- Kč
10. Sleva:
☒ z pravidelné ceny Služby: %, tj. cena Služby po slevě činí ,- Kč/měsíc
☒ z instalačního poplatku: %, tj. instalační poplatek po slevě činí ,- Kč
☒ z aktivačního poplatku: %, tj. aktivační poplatek po slevě činí ,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH
11. Zúčtovací období: měsíc
12. Forma a způsob doručení vyúčtování: Elektronické i listinné
13. Doručovací adresa či adresa elektronické pošty:
Poštovní adresa:
Adresa elektronické pošty:
14. Splatnost vyúčtování: 14 dní od vystavení.
15. Přesný popis servisních podmínek Služby a její bližší technická specifikace je uvedena v Provozních podmínkách, které tvoří
nedílnou součást Smlouvy a které jsou k dispozici na www.vodafone.com.
16. Pokud dojde k rozporu Specifikace objednaných služeb se Smlouvou, má přednost obsah Specifikace objednaných služeb.
17. Poznámka: Klikněte sem a zadejte text.
V Praze dne

V ………….. dne …………

Vodafone Czech Republic, a.s..:

…………………………………………………………

____________________
Ing. Tomáš Stojan
Wholesale Senior Manager

________________________
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