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Cenová a technická specifikace služby INTERNET 
příloha ke smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb 

Číslo smlouvy:  

Číslo zákazníka:  

Specifikace a ceny služby: 

Název tarifu 
Rychlost 
stahování 

(kbit/s) 

Rychlost 
odesílání 
(kbit/s) 

Datový limit 
(GB) 

Limit 
na období 

Cena/měsíc 
(v Kč s DPH) 

      

Poznámka:  Poskytovatel se zavazuje, že rychlost stahování/odesílání neklesne pod 80 % výše uvedené hodnoty. 
V případě využívání některého tarifu z tarifního programu „START“ platí datový limit na období 1 kalendářní měsíc a 
po překročení datového limitu se fakturuje za každý navíc započatý 1 MB dat dle aktuálního ceníku. 

 

Zasílání faktur Českou poštou (pozemní pošta)  

CELKEM za službu INTERNET bez DPH  

CELKEM za službu INTERNET včetně DPH 21 %  

Adresa, místo a specifikace přípojky: 

Ulice:  Byt:  

PSČ, Město:  Patro:  

Přípojný bod:  Koncové zařízení:  

Údaje pro nastavení v PC: 

Adresa IP:  Upřednostňovaný server DNS:  

Maska podsítě:  Alternativní server DNS:  

Výchozí brána:  Poznámka:  

Přístup do uživatelského rozhraní (http://klient.chobex.cz): 

Uživatelské jméno:  Heslo:  

Ostatní důležité údaje: 

E-mail POP3 server*: pop3.chobex.cz E-mail WEB server*: www.xpost.cz 

E-mail SMTP server: smtp.chobex.cz WEB server poskytovatele služeb: www.chobex.cz 

Zabezpečení SMTP: START TLS Ověření pomocí uživ.jm. a hesla: odesilaniposty / chobex 

E-mail IMAP server*: imap.chobex.cz TIME (NTP) server: 85.163.40.70 

* - platí pouze pro uživatele, kteří využívají e-mailovou adresu ve tvaru mojejmeno@chobex.cz nebo mojejmeno@xpost.cz 

Tarify: Lze využívat jakýkoliv tarif z aktuální nabídky Poskytovatele. Aktuální nabídku naleznete na internetových 
stránkách Poskytovatele: www.chobex.cz. Změnu tarifu provedete objednávkou zaslanou na e-mail 
Poskytovatele: info@chobex.cz, kde uvedete název nového tarifu. Změnu provedeme od 1. dne 
následujícího kalendářního měsíce, pokud to není v rozporu se smlouvou o poskytování telekomunikačních 
služeb. 

Závěrečná ustanovení:  Příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom. Dnem 
podpisu této přílohy ke smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb se Uživatel (zákazník) 
automaticky zavazuje využívat výše uvedenou specifikaci služby po minimální dobu uvedenou ve smlouvě 
nebo v jejích platných dodatcích, pokud je taková doba sjednaná. V případě, že Uživatel bude využívat 
zasílání faktur (daňových dokladů) Českou poštou (pozemní pošta), bude připočítána k celkové ceně za 
službu poplatek ve výši 15,- Kč s DPH. 

V Chocni dne  

 
 
 
     

 za Poskytovatele  za Uživatele  

 


