
 
 

 
 
 

 

 

Pozvánka k pilotnímu provozu – WS ADSL bez HTS  
 

Vážení obchodní přátelé, 

rádi bychom Vás přizvali k účasti na pilotním provozu pro otestování nové varianty 
velkoobchodní služby na bázi ADSL Carrier Broadband a Carrier IP Stream s níže 
uvedenými podmínkami. 

1. Jedná se o otestování nové varianty velkoobchodního ADSL, u kterého nebude 
nezbytná součást - služba Telefonní přípojky (HTS). Koncový uživatel tedy nebude 
současně s ADSL odebírat službu přístupu k veřejné telefonní síti. Fakturace bude 
směrována pouze na Vás.  

2. Tato služba v pilotním provozu bude technicky a provozně odpovídat definici služeb 
Carrier Broadband nebo Carrier IP Stream a bude dostupná pouze ve variantě:  

• Carrier Broadband Limit07 8192/512 kbit/s (20GB)  

• Carrier IP DSL CA 8192/512 kbit/s (20GB)  

3. V rámci pilotního provozu lze provést jak zřízení nové přípojky tak změnu ze stávajících 
služeb Carrier Broadband nebo Carrier IP Stream. 

4. Účast na pilotu je dobrovolná pro oprávněné provozovatele s již podepsanou smlouvou 
na službu Carrier Broadband a Carrier IP Stream (RAO). 

5. Ceny: 

• Jednorázové: 

- Zřízení jedné nové přípojky – 1,- Kč 

- Změna jedné přípojky ze stávající služby Carrier Broadband nebo Carrier IP 
Stream na pilotovanou službu - 1,- Kč 

• Pravidelné měsíční ceny služby v pilotním provozu odpovídající definici: 

- Carrier Broadband Limit07 8192/512 kbit/s (20GB) - 487,- Kč  

- Carrier IP DSL CA 8192/512 kbit/s (20GB) 457,- Kč 

• Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 

• Tyto ceny budou garantovány jako maximální po dobu jednoho roku 



 
 

 
 
 

 

 

6. Pilotovanou službu bude možné objednat v 10-ti městech:  

• Havířov, Jablonec nad Nisou, Kladno, Mělník, Opava, Prostějov, Říčany, 
Šumperk, Tábor a Třebíč 

7. Počet  pilotních přípojek služby bude z důvodu testování procesů po celou dobu pilotu 
omezen na celkem maximálních 650 pro každé město pro každého oprávněného 
provozovatele. Ze stejného důvodu nebude možné zřizování ani migrace přípojek 
jakýmkoliv způsobem garantovat. 

8. V rámci pilotu nebude možno zadávat objednávky přes XML interface. Objednávky 
budou přijímány formou strukturovaného emailu. 

9. Období pilotního provozu (možný příjem objednávek) je stanoveno od 2.2.2009 do 
30.4.2009. 

Pokud budete mít zájem o účast v pilotním provozu, pro bližší detaily kontaktujte 
v průběhu ledna 2009 svého obchodní zástupce. 

 


