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Služba – AgNET Optika  600

Shrnutí smlouvy

Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy 
EU (čl. 102 odst. 3 Kodexu pro elektronické komunikace)*

Pomáhá porovnat různé nabídky služeb.

Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech.

1. Služba a zařízení
  
   Služba AgNET Optika 600  je službou elektronických komunikací – pevný přístup k  i 
   internetu.    
   Zahrnuje službu pevného přístupu k internetu na instalační adrese účastníka 
  
………………………………………………………………………………
   Služba spočívá ve zprostředkování přístupu účastníka k službám sítě Internet. Služba je 
   založena na trvalém připojení do sítě Internet bez časového omezení a s možností  
   stahovat neomezený objem přenesených dat.
  
  Účastník zároveň dostává ke smlouvě zapůjčenou optickou bránu ZTE

 1.1 Rychlost služby přístupu k internetu a prostředky nápravy

  V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2120** a příslušného 
  všeobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu splňuje služba tyto  
  parametry:

 a) Minimální rychlost :   360 Mbit/s download  / 180 Mbit/s upload
 b) Běžně dostupná rychlost:   480 Mbit/s download  / 240 Mbit/s upload
 c) Maximální rychlost:   650 Mbit/s download  / 330 Mbit/s upload
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 V případě existence trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu
 služby přístup k internetu může účastník nahlásit poruchu na telefonním čísle/e-mailu/ 
 kontaktu.

 2.   Cena  

 Za službu AgNET Optika 600 je účastník povinen platit částku  599 Kč včetně DPH 
měsíčně.

 Za zřízení služby AgNET Optika 600 je účastník povinen uhradit jednorázový aktivační 
poplatek ve výši 1 210 Kč včetně DPH.

3. Doba trvání, obnovení a ukončení

 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 Účastník se po ukončení smlouvy zavazuje vrátit   všechna dočasně přenechaná zařízení.  
 Výpovědní doba je do 30 dní.

V……………... dne……………………...

  

    
 …………………………….                                                   ……………………………..
        za poskytovatele                                                                   za účastníka

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, 
kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace ( Úř. věst. L 321.
 17.12.2018, s. 36)

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25.listopadu 2015, 
 kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 
 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb 
elektronických komunikací a narízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních
 komunikačních sítích v Unii.




