OBJEDNÁVKA č.

/2018

PŘIPOJENÍ K INTERNETU, ZAPOJENÍ MÍSTNÍ TELEFONNÍ LINKY, IP LINKY
S účinností od:


Jméno a příjmení:



Název firmy:



Číslo bytu:



Číslo kanceláře:



Telefon:



E-mail:

1) Žádám o připojení k internetu:

ANO / NE

Číslo zásuvky:
a) tarif I – min/max rychlost připojení 2048/5120 kbit/s – paušál RUB 1 000,-/měsíc
b) tarif II – min/max rychlost připojení 4096/8192 kbit/s – paušál RUB 1 500,-/měsíc
c) tarif III – min/max rychlost připojení 6144/14336 kbit/s – paušál RUB 2 000,-/měsíc
Objem přenesených dat není omezen. Pevná veřejná IP adresa je k dispozici v odůvodněném případě po dohodě
s IT a pouze k tarifu 3. Pro použití pevné IP adresy je nutný vlastní router.
d) Volitelné rozšíření: umístění síťového prvku do rozvaděče (router, switch) RUB 300,-/měsíc
ANO / NE
Připojení k internetu zajišťuje místní Specialista IT, itcdm@czech.cz, IP linka 154, kancelář 237.

2) Žádám o připojení místní telefonní linky:

ANO / NE

3) Žádám o připojení IP linky:

ANO / NE

Platba za zvolený tarif internetu a telefonní hovory bude uživatelem prováděna měsíčně v rámci vyúčtování
vedlejších bytových náležitostí (VBN) na základě zaslané faktury. V případě prodlení platby je nájemník povinen
v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. zaplatit penále za pozdní úhradu.
Souhlasím s uchováním a zpracováním svých osobních údajů nezbytných pro rezervaci ubytování a poskytnutí jiných
služeb spjatých s mým pobytem v Českém centru – Českém domě Moskva, přičemž potvrzuji jejich pravdivost
a dávám svůj souhlas k nakládání s nimi v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.

Datum:
České centrum – Český dům Moskva
3. Tverskaja-Jamskaja 36/40
125047 Moskva
Tel: +7 495 787 78 51
IP linka: +420 234 668 154
E-mail: itcdm@czech.cz
www.czechhousemoscow.cz

Objednatel:

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ INTERNETU POSKYTOVANÉHO ČC-ČDM
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3.
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16.
17.

ČC-ČDM poskytne uživateli přístup k síti internet prostřednictvím svého pevného připojení a to
prostřednictvím strukturované kabeláže ČC-ČDM rozvedené po komplexu. Maximální rychlost uploadu
/downloadu připojení je omezena dle zvoleného tarifu, s agregací max. 1:10. Neveřejné IP adresy budou
přidělovány pomocí DHCP serveru. Objem dat přenášených přes internet není omezen.
Uživatel bude toto připojení používat pro své potřeby a není oprávněn poskytovat ho třetím subjektům.
ČC-ČDM má právo na informace týkající se sítě LAN tj. zejména informace o topologii sítě, konfiguraci sítě
na počítači a síťových prvcích uživatele. V případě potřeby je uživatel povinen změnit tuto konfiguraci dle
pokynů ČC-ČDM.
V případě, že uživatel plánuje pořízení a zapojení vlastních aktivních síťových prvků (switch, router), je
vhodné toto předem konzultovat s ČC-ČDM.
ČC-ČDM odpovídá za funkčnost internetu v rámci strukturované kabeláže ČC-ČDM. Za správnou funkčnost
počítače, routeru a dalších zařízení patřících uživateli odpovídá sám uživatel.
ČC-ČDM neodpovídá za poruchy a výpadky internetu zaviněné poskytovatelem.
ČC-ČDM nenese odpovědnost za případné škody vzniklé uživateli vyplývající z používání internetu.
ČC-ČDM negarantuje bezpečnost používání internetového připojení, tj. zejména nezabezpečuje antivirovou
ochranu, negarantuje bezpečnost přenášených dat apod.
Z počítačů (a jiných zařízení), připojených k internetu prostřednictvím sítě ČC-ČDM, je zakázáno rozesílat
nevyžádaná obchodní sdělení (spam), nelegálně z nich šířit materiály chráněné autorským zákonem a provádět
jinou protiprávní činnost.
Na počítačích (a jiných zařízeních), připojených k Internetu prostřednictvím sítě ČC-ČDM, je zakázáno užívat
software sloužící k nelegální distribuci materiálu, chráněného autorským zákonem.
Uživatel se zavazuje měsíčně zaplatit za připojení částku odpovídající zvolenému tarifu.
Tato částka nezahrnuje další případné služby poskytované ČC-ČDM v souvislosti s výpočetní technikou (např.
konfigurace počítače, odborné konzultace apod.), které se platí zvlášť dle ceníku ČC-ČDM.
Platba uživatelem za Internet bude uživatelem prováděna měsíčně, v rámci vyúčtování vedlejších bytových
náležitostí (VBN) na základě zaslané faktury. V případě prodlení platby je v souladu s Občanským zákoníkem
č. 89/2012 Sb. povinen zaplatit penále za pozdní úhradu.
Poskytování přístupu k internetu končí zánikem nájmu bytového prostoru nájemcem.
Možnost přístupu k internetu může kterákoliv ze smluvních stran vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí
mít písemnou formu. Výpovědní lhůta je 1 měsíc a plyne od prvního dne měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé straně.
Uživatele bude v otázkách internetového připojení a s tím spojených vztahů zastupovat jeho zástupce
v Moskvě.
Uživatel i ČC-ČDM jsou povinni poskytnout součinnost při naplňování této dohody.

S výše uvedenými pravidly souhlasím.
Souhlasím s uchováním a zpracováním svých osobních údajů nezbytných pro rezervaci ubytování a poskytnutí jiných
služeb spjatých s mým pobytem v Českém centru – Českém domě Moskva, přičemž potvrzuji jejich pravdivost
a dávám svůj souhlas k nakládání s nimi v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.

V Moskvě dne:

České centrum – Český dům Moskva
3. Tverskaja-Jamskaja 36/40
125047 Moskva
Tel: +7 495 787 78 51
IP linka: +420 234 668 154
E-mail: itcdm@czech.cz
www.czechhousemoscow.cz

Objednatel:

