Cena a specifikace služby

Příloha č.1 ke smlouvě č.

1. Místo poskytování služby
Obchodní jméno 1) /
Příjmení, jméno:
Ulice a číslo p.:
PSČ, Obec:

2. Charakteristika služby
a) Zprostředkování přístupu do sítě Internet - bez závazku2)
Měsíční paušál
Prvních 6 měsíců
Následujících 12 měsíců Poplatek za zřízení služby
275,500,999,375,650,999,-

Název služby
waynet FREE / LIVE
2 Mbit / 500 kbit
waynet FREE / SPEEDLIVE 6 Mbit / 1 Mbit

b) Zprostředkování přístupu do sítě Internet - se závazkem po dobu 18 měsíců3)
Měsíční paušál
Název služby
Prvních 6 měsíců
Následujících 12 měsíců Poplatek za zřízení služby
350,455,999,waynet LIVE
2 Mbit / 500 kbit
410,500,999,waynet SPEEDLIVE
6 Mbit / 1 Mbit
c) Jiný typ služby, doplňkové služby a jiná koncová zařízení4)
Název služby
Měsíční paušál
Jiné

Poplatek za zřízení

Cena CPE5)

Objem dat6)

Jiné
Doplňkové služby
Koncové zařízení (jiné než standardní)

d) Telefonní služba pro národní a mezinárodní volání7)
Národní volání8)
wayphone LOCAL
wayphone MOBILE
wayphone WAYNET

WAYPHONE
WAYPHONE
WAYPHONE

Mezinárodní volání8)
wayphone WORLD
wayphone WORLD MOBILE

WAYPHONE
WAYPHONE

Tarif

Špička (7 - 19)

9)

9)

Mimo špičku (19 - 7)

1,3,94
0,-

Tarif

Pásmo I.

1,67
2,32

Doplňkové služby10)
wayphone Virtual-PBX

Pásmo II.

3,64
3,43

0,56
3,94
0,Pásmo III.

8,36
8,36

minimální hovorné

Pásmo IV.

24,20
14,11

Pásmo V.

63,53
35,29

Pásmo VI.

167,40
167,40

paušální poplatek

11)

e) Telefonní číslo a jiná koncová zařízení
Účastnické číslo

Typ linky
RI
log
NB I
Ana ISD DD

Název skupiny

Účastnické číslo

Typ linky
RI
log
NB I
Ana ISD DD

P
VoI

1.

3.

2.

4.

Poplatek za převod čísel12)
Koncové zařízení (jiné než standardní)

Název skupiny
P
VoI

Cena CPE

f) Bližší nebo jiná specifikace služby (uvést pokud je to potřebné)

Kontaktní osoba (jméno, telefon, e-mail):
Poznámky
1) Příjmení, Jméno vyplňuje fyzická osoba
2) Služby FREE / LIVE a FREE / SPEED LIVE mají stanovenou minimální dobu užívání uživatelem na 6 měsíců. V případě ukončení užívání služby, bude poskytovatelem účtován jednorázový poplatek za deaktivaci služby a
demontáž zařízení ve výši 4200,- Kč s DPH. Tento jednorázový poplatek bude splatný společně s posledním účtovaným měsíčním paušálem. Uvedené ceny jsou s DPH.
3) Změna tarifu je možná u stávajících klientů při splnění min. 12 měsíců závazku. Stávající klient může přejít na tarif waynet LIVE (waynet SPEED LIVE - dle dostupné technologie). Ceny se řídí aktuálním ceníkem, poplatkem za
následujících 12 měsíců. Doba závazku zůstává zachována z původní služby. Je-li však zbývající doba závazku kratší než 12 měsíců, nová služba bude aktivována s min. závazkem 12 měsíců. Uvedené ceny jsou s DPH.
4) Jiný typ služby, jiná koncová zařízení nebo doplňkové služby neuvedené pod body a) a b)
5) customer-provided equipment (CPE) - koncové zařízení u účastníka tvořící "hranici" mezi Poskytovatelem a Účastníkem.
6) Označuje maximální objem přenesených dat, kdy poskytovatel garantuje rychlost služby. Při překročení stanoveného limitu si poskytovatel vyhrazuje právo změnit rychlost poskytované služby na 64 Kbit/ 64 Kbit nebo dohodou a to po dobu
zbývající do konce jednoho fakturačního období od okamžiku uplatnění práva změny rychlosti. Se zahájením nového fakturačního období je poskytovatel povinen vrátit rychlost poskytované služby na původní hodnotu dle specifikace.
7) Přehled krajin a jejich členění do jednotlivých volacích pásem, je uvedené v tarifu ke službě wayphone a také na www.waycom.cz. V případě individuální dohody platí ceny uvedené v rámečku.
8) Ceny na vnitrostátní i mezinárodní volání je uvedená za 1 minutu volání a účtované podle tarifikace 60 + 60.
9) Špička od 07:00 do 19:00, Mimo špičku od 19:00 do 07:00 (uvedené časové intervaly platí pro čas platný na území ČR). Pro mezinárodní a satelitní volání platí špička od 00:00 do 24:00.
10) Minimální hovorné je hovorné, které se účastník zavazuje realizovat za jedno účtovací období. V případě že skutečné hovorné v účtovacím období je nižší než minimální hovorné, je účastníkovi fakturována cena minimálního hovorného.
11) Seznam telefonních čísel přidělených účastníkovy operátorem, případně čísla určená k převodu od jiného poskytovatele. Při větším počtu čísel je uveďte na zvláštní očíslovanou přílohu.
12) Podmínkou převodu tel. čísel je vyplnění žádosti o převedení telefonního čísla. Cena za převedení jednoho analogového tel. čísla je 1631,- Kč s DPH, cena za převedení jedné skupiny čísel (ISDN2, blok čísel) je 2765,-Kč s DPH.

Poskytovatel
Datum
Místo
v. 13:30 4.3.2011

Podpis a razítko

Smluvní prodejce

Účastník

