TY-COM MB s.r.o. - DATOVÉ SLUŽBY
SMLOUVA Č. 2019xx xx – TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY
Platební údaje:
Číslo účtu: 177886468/0600
Variabilní symbol: 20195121xx
Částka k platbě: xxxx.00 Kč s DPH
Přístupové údaje do zákaznického systému na adrese https://zakaznik.tycom.cz. Níže
uvedené heslo je trvalé, po změně tohoto hesla na Vaše je stále v platnosti.
Konto: 20185121xx
Heslo: 4zmko
Ke smlouvě číslo: 20195121xx
Číslo specifikace/verze: 1/1
Doba trvání služby: neurčito

Zákazník: xxxxxxxxx
Datum zřízení služby: xxxxxxxxx
Výpovědní doba: 30 dní

Oprava zapůjčeného zařízení: 4 pracovní
dny
Umístění služby:
xxxxxxxxx

Popis služby:
Název tarifu: xxxxxxxxx
Měsíční poplatek: xxx.00 Kč
Instalační/Aktivační poplatek: 0.00 Kč
Počáteční výše deinstalačního poplatku:
0 Kč

xxxxxxxxx
Fakturační adresa:
xxxxxxxxx
Speciální ujednání:

Technické údaje:
Maximální rychlost: xxxxx Kbps
Agregace: 1:x
FUP: --- GB
SLA: 99,60%

IP adresa

Maska

Xxxxxxxxxxxxxx
TY-COM MB s.r.o.
Podpis ....................................
pověřený pracovník zákaznické sekce

Datum: x.x.201x
Místo: Kosmonosy

Koncový bod:
Zařízení poskytovatele: -----Hodnota zapůjčeného koncového zařízení: 0 Kč
Zařízení zákazníka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nastavení:
Výchozí brána

Podpis……………………….
Jméno: xxxxxx
Datum: xxxxxxx
Místo: xxxxxxxxx

Výše úhrady v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva
uzavřena, výpovědí ze strany Zákazníka nebo Poskytovatele nebo dohodou obou smluvních
stran (dále jen „deinstalační poplatek“), činí součet měsíčních paušálů zbývajících do konce
sjednané doby trvání smlouvy nebo součet minimálního sjednaného měsíčního plnění
zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.
V případě skončení smlouvy před uplynutím sjednané doby trvání výpovědí ze strany
Zákazníka nebo Poskytovatele nebo dohodou obou smluvních stran, zavazuje se Zákazník
uhradit Poskytovateli úhradu ve výši úhrady nákladů spojených s telekomunikačním
koncovým zařízením, které bylo Zákazníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek a
současně úhradu – deinstalační poplatek - ve výši součtu měsíčních paušálů zbývajících do
konce sjednané doby trvání smlouvy nebo součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění
zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, přičemž v této části úhrady se má za to,
že tato představuje paušální odškodné za předčasné ukončení smlouvy, která byla mezi
smluvními stranami původně sjednána na dobu určitou.

TY-COM MB s.r.o.
Podpis ....................................
pověřený pracovník zákaznické sekce

Datum: x.x.201x
Místo: Kosmonosy

Podpis……………………….
Jméno: xxxxxx
Datum: xxxxxxx
Místo: xxxxxxxxx

HOT LINE: 326 20 20 20 (Po - Pá 8-20hod.) 731 50 20 20 (Po - Pá 8-20hod.)
Ceny uvedené bez DPH. K uvedené ceně bude připočítáno DPH dle aktuální zákonné výše.
Maximální rychlost závisí na agregaci a lokálních podmínkách v dané destinaci, kde je zákazník připojen. Nejedná se tedy o garantovanou rychlost.
Zákazníkovi byla poskytnuta zvýhodněná cena instalace oproti ceníkové.

