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Technická specifikace služby MOBIL21
ke smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací #/2021
Technická specifikace služeb pro telefonní číslo 123456789 123456789
ICCID SIM karty: as132135138483
OKU kód: axcasujakuu

as132135138483

axcasujakuu

Získání tel. čísla: nové číslo
Tarif: Tarif 99

:

nové číslo

Tarif 99

Datový balíček: 10 GB

10 GB

Odchozí hovory: Celý svět

Celý svět

Premium SMS: Pouze DMS a SMS platby

Pouze DMS a SMS platby

Roaming (volání ze zahraničí): Pouze běžné turistické destinace
Datové spojení v zahraničí (roaming data): Bez limitu

Pouze běžné turistické destinace

Bez limitu

Podmínky užívání služby:
Datum zahájení poskytování služby:

2021-01-01

Další ujednání
Účastník bere na vědomí, že opožděné placení telefonních účtů může mít za následek zablokování aktivního přístupu ke službě.
Tato technická specifikace nahrazuje všechny předchozí technické specifikace pro toto telefonní číslo počínaje datem zahájení poskytování
služby.
Maximální odhadovaná rychlost mobilního internetu je rychlost inzerovaná u tarifu.
Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka,
která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené
TCP propustnosti pod 25% hodnoty inzerované rychlosti v intervalu delším než 40 minut.
Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka,
při které dojde alespoň k pěti poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod 25% hodnoty
inzerované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 2 minutám v časovém úseku 60 minut.
Další dohody učiněné s účastníkem.

Další dohody učiněné s účastníkem.

Cenové podmínky
Částka za službu měsíčně je určena aktuálním ceníkem poskytovatele dle objednaných služeb.

Potvrzuji, že jsem oprávněn jednat za Poskytovatele - ________________________, dat. nar.
, nar.

______________

V _________________ dne _________________

V Praze dne 29. 04. 2021
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