
Produktová	  speci0ikace	  služby	  PROFI	  INTERNET	  

Produktové	  údaje:	  

Cenové	  a	  platební	  údaje:	  

Cenové	  údaje	  jsou	  uvedeny	  bez	  DPH, která	  bude	  účtována	  v	  souladu	  s	  platnými	  právními	  předpisye

Časové	  údaje:	  

Další	  požadavky	  a	  ujednání	  

Účastník	  svým	  podpisem	  stvrzuje	  souhlas	  se	  Všeobecnými	  podmínkami	  pro	  poskytování	  Veřejně	  dostupných	  služeb	  elektronických	  
komunikací	   společnosK	   TISCOM	   s.r.o.	   a	   ostatními	   Smluvními	   dokumenty	   tak,	   jak	   jsou	   uvedeny	   ve	   Všeobecných	   podmínkách,	  

Poskytovatel TISCOM s.r.o.,	  Ve Žlíbku 1800/77, Praha 9 – Horní Počernice, PSČ: 193 00 zapsáno v OR 
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 117324

Účastník	  
Číslo	  produktové	  specifikace

korespondenční adresa

Způsob	  zasílání	  faktury
e-mailová adresa

Název služby

Technický kontakt

Rychost	  připojení
Adresa umístění 1

Typ předávacího rozhraní 1

Rozšírené nastavení CPE

Veřejná IP adresa

Počet přípojných míst v objektu
Periodická cena za veřejnou IP adresu

Periodická cena za konektivitu
Periodická cena celkem za služby

Perioda fakturace

Předp.	  datum	  zřízení/změny
Datum	  ukončení	  služby

Výpovědní	  lhůta

Smlouvu	  projednal

TISCOM s.r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, IČO:27588998, DIČ:CZ27588998, tel.: 222 265 111, tiscom@tiscom.cz 
www.tiscom.cz

Datum	  a	  podpis	  oprávněné	  osoby	  Účastníka Datum	  a	  podpis	  oprávněné	  osoby	  Poskytovatele

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

seznámil	  se	  s	  nimi,	  potvrzuje,	  že	  jsou	  pro	  něj	  závazné	  a	  konzumace	  Služeb	  v	  souladu	  s	  touto	  Produktovou	  specifikací	  se	  řídí	  touto	  
Produktovou	   specifikací,	   Smlouvou,	   a	   Všeobecnými	   podmínkami	   pro	   poskytování	   Veřejně	   dostupných	   služeb	   elektronických	  
komunikací	  společnosK	  TISCOM	  s.r.o.	  a	  ostatními	  smluvními	  dokumenty.	  Povinnost	  sledování	  změn	  těchto	  dokumentů	  Účastníkem	  
se	   řídí	   platnými	   právními	   předpisy	   a	   Všeobecnými	   podmínkami	   pro	   poskytování	   Veřejně	   dostupných	   služeb	   elektronických	  
komunikací	  společnosK	  TISCOM	  s.r.o.	  a	  ostatními	  smluvními	  dokumenty.	  




