Specifikace služeb elektronických komunikací
Součást smlouvy č.: 20210001

Číslo specifikace: 1/1

Požadované datum zprovoznění/změn:

Typ specifikace: nová

Doba platnosti smlouvy:

Účastník:

Poskytovatel:

Obchodní jméno/Příjmení a jméno

Obchodní jméno
HAGE spol. s r.o.

IČ/RČ/Datum narození

DIČ/OP

IČ

DIČ

41032641

CZ41032641

Sídlo/trvalé bydliště

Sídlo
Skřivánčí 355/40,
742 35 Odry

Zastoupená/oprávněný zástupce

Číslo účtu

Kód banky

567349801

0100

Jméno a příjmení kontaktní osoby

Zastoupená/oprávněný zástupce
Ing. Libor Helis – jednatel společnosti

Pevná linka

Obchodník zajišťující smlouvu

Mobilní telefon

E-mail

Ukončení účastnické přípojky:
Adresa ukončení účastnické přípojky
Poschodí

Místnost

Upřesnění ukončení

Ceny služeb se řídí aktuálním Ceníkem Poskytovatele. Tarify uvedené v této Specifikaci jsou platné ke dni jejího
podpisu. V případě změny tarifů platí nově stanovené ceny Poskytovatele. Pozn.: Netýká se připojení k internetu.
Ceny připojení k internetu jsou stanoveny dohodou v této Specifikaci a Ceníkem Poskytovatele se neřídí. Cena
připojení k internetu může být navyšována pouze o meziroční míru inflace.

Poznámky obchodníka:
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Specifikace služeb elektronických komunikací
Požadavky na připravenost Účastníka k instalaci a ostatní smluvní ujednání:
1. V místě ukončení účastnické přípojky bude Poskytovatelem instalováno koncové zařízení. Účastník
poskytne za tímto účelem prostor pro umístění koncového zařízení. Přívod napájení koncového zařízení
(230 V/50 Hz) bude chráněn proti výpadkům a výkyvům el. Sítě (záložní zdroj UPS) a vzdálen maximálně
2 m od umístění koncového zařízení.
2.

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.

3. 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.
4.

V případě servisních zásahů Poskytovatelem hradí Účastník dopravné, servisní práci a materiál dle
aktuálního Ceníku.

5.

Hlasové služby se řídí platným Ceníkem hlasových služeb, který je přílohou smlouvy, a Ceníkem
hovorného doplňkových služeb.

V …………………… dne …….

V Odrách dne ............

…………………………………………..
Oprávněný zástupce Účastníka

…………………………………………..
Oprávněný zástupce Poskytovatele
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Specifikace služeb elektronických komunikací
SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM, INSTALACÍ A PROVOZEM
TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
vydávaný v souladu s příslušnými ustanoveními §104 zák. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích v platném znění
Žadatel a poskytovatel služby HAGE spol. s r.o.
Vlastník nemovitosti
Adresa nemovitosti
Vlastník nemovitosti souhlasí, aby Poskytovatel veřejných služeb elektronických komunikací
v předmětné nemovitosti:
•
•
•
•
•

provedl instalaci telekomunikačního zařízení a datových (metalických, optických) kabelů,
provedl napojení na stávající elektrické, datové, koaxiální rozvody,
provozoval telekomunikační služby pomocí instalovaného telekomunikačního zařízení,
prováděl servis a údržbu instalovaného telekomunikačního zařízení,
informoval o dostupnosti telekomunikačních služeb.

Prohlášení Poskytovatele:
•
•
•
•

•

Veškeré instalované telekomunikační zařízení zůstane ve vlastnictví Poskytovatele a bude určeno pro
všechny zájemce, kteří projeví zájem o služby Poskytovatele.
Instalace a technické práce budou prováděny s přihlédnutím k aktuálnímu stavu nemovitosti jako jsou platné
záruky apod. Při instalaci budou dodrženy veškeré schválené a požadované postupy, normy a
ostatní právní předpisy o výstavbě a ochraně životního prostředí.
Po dokončení potřebných prací v předmětné nemovitosti Poskytovatel provede úklid dotčených prostor a
uvedení do původního stavu nebo do náležitého stavu dle § 104, odst. 7., zák. č. 127/2005 Sb., zákona o
elektronických komunikacích.
Veškeré případné škody na nemovitosti nebo jejím příslušenství, vzniklé v souvislosti se stavbou,
provozem, opravami, změnou nebo odstraňováním telekomunikačních zařízení dle tohoto souhlasu, se
Poskytovatel zavazuje uhradit nebo je uvést do původního stavu, a to nejpozději do 30 pracovních dní ode
dne oznámení o vzniku těchto škod vlastníkem objektu, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
Z tohoto Souhlasu s umístěním telekomunikačního zařízení nevyplývají pro Vlastníka objektu žádné
finanční závazky, a za využití nemovitosti neposkytuje Poskytovatel žádnou náhradu.

Prohlášení Účastníka:
•
•
•

Po instalaci telekomunikační technologie umožní vlastník nemovitosti v souladu se zněním § 104, odst. 6
a odst. 12 citovaného zákona přístup k technologii poskytovatele za účelem servisních zásahů, případně
údržby.
Vlastník objektu se zavazuje, že bez předchozího písemného projednání s Poskytovatelem neumožní
jakékoliv třetí osobě instalaci takového telekomunikačního zařízení, které by svým provozem mohlo
technicky omezit, nebo rušit provoz služeb Poskytovatele. Poskytovatel se písemně vyjádří do 14 dnů.
Úhrada za instalaci zařízení a užívání služeb Účastníka bude vždy záležitostí výlučně Účastníka a
Poskytovatele.

Technické řešení: Telekomunikační technologie bude umístěna na předmětné nemovitosti.

…………………………………………..
Oprávněný zástupce Účastníka

…………………………………………..
Oprávněný zástupce Poskytovatele
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