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Specifikace služby:                            
Tento dokument je nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací č.  

 
Uživatel:                                                                            Číslo zákazníka:  
Tato specifikace nahrazuje 
Specifikaci ze dne:  Uživatel požaduje zahájit 

poskytování služeb ke dni:  

Klientský portál : www.galis.cz Přihlašovací jméno:                                 
 

Parametry služby č.1:        vyplňují se pouze související údaje s danou službou 
Popis služby: Sdílené připojení k síti internet bezdrátovou technologií v pásmu 5GHz. 

Adresa využívání služby:  

Způsob řízení kvality služby: V síti je aplikována technologie řízení priorit datového toku. Webové stránky, video 
stream, mail a voip mají vyšší prioritu přenosu než soustavné stahování. 

Varianta služby:  Datum zahájení služby:  

Rychlost download:  Rychlost upload:  

Agregace maximálně:  Minimální download/ upload:  

Aktivační poplatek služby:  Měsíční cena služby:  

Způsob platby:  Způsob zasílání faktur:  

Platební období:  Zúčtovací období:   

Vlastník připojovacího zařízení:  Přípojný bod služby:  

Standard přístupového bodu:  SSID přípojného bodu:  

Typ připojovacího zařízení:  MAC připojovacího zařízení:  

Typ koncového zařízení:  Router s NAT a DHPC na:  

IP připojovacího zařízení:  IP koncového zařízení:  

Maska sítě:  Výchozí brána:  

DNS server:  Veřejná IP adresa:  

Jméno WIFI sítě Uživatele:  Heslo k WIF síti Uživatele:  
 

Parametry služby č.2:        vyplňují se pouze související údaje s danou službou 

Popis služby: 
Pevná hlasová služba VoIP. Veřejně dostupná telefonní služba, která umožňuje hlasová 
volání do pevných i mobilních sítí, přijímání a odesílání Faxů a odesílání SMS 
prostřednictvím sítě internet. Služba je závislá na připojení k internetu. 

Adresa využívání služby:  

Způsob řízení kvality služby:  

Varianta služby:  Datum zahájení služby:  

Telefonní číslo:    Cena služby:  

Platební období:  Zúčtovací období:   

Způsob platby:  Způsob zasílání faktur:  

Typ VoIP zařízení:  IP VoIP zařízení:  

Maska sítě:  Výchozí brána:  

DNS server:  Klientské rozhraní:  http://klient.galatel.cz 

Přihlašovací jméno:    Heslo:   
 

Doplňkové služby: 
 
 
 
 

Galance internet 
 

držitel certifikace kvality služeb dle normy ISO 9001 



Poznámka:  
 

 
 
 

Kontakt pro hlášení poruch:  Nonstop hotline: 777 325 950, klientský portál , online formulář www.galance.net 
Uživatel svým podpisem potvrzuje převzetí služby. 
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Oprávněný zástupce Poskytovatele    Oprávněný zástupce Uživatele 
jméno, podpis a razítko      jméno a podpis 
(na základě plné moci) 
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