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Ceny za p řístup nebo za propojení v četně jejich podmínek ú čtované v období, za které jsou informace 

uveřejněny 

 

viz. Referenční nabídka propojení - Smlouva o propojení s veřejnou pevnou komunikační sítí společnosti T-Mobile 

Czech Republic a.s., uveřejněná v Telekomunikačním věstníku v částce 3/2010 a dostupná rovněž na webu 

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (http://www.t-mobile.cz/FileStorage/RIO_fix.pdf) – Příloha C1 

 

 
Umíst ění bránových úst ředen a bod ů přístupu nebo propojení 
 
viz. Referenční nabídka propojení - Smlouva o propojení s veřejnou pevnou komunikační sítí společnosti T-Mobile 

Czech Republic a.s., uveřejněná v Telekomunikačním věstníku v částce 3/2010 a dostupná rovněž na webu 

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (http://www.t-mobile.cz/FileStorage/RIO_fix.pdf) – Příloha A1 
 
 
Charakteristiky rozhraní pro p řístup nebo propojení 
 
viz. Referenční nabídka propojení - Smlouva o propojení s veřejnou pevnou komunikační sítí společnosti T-Mobile 

Czech Republic a.s., uveřejněná v Telekomunikačním věstníku v částce 3/2010 a dostupná rovněž na webu 

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (http://www.t-mobile.cz/FileStorage/RIO_fix.pdf) – Příloha A 

 

Specifikace za řízení pro p řístup nebo propojení 
 
viz. Referenční nabídka propojení - Smlouva o propojení s veřejnou pevnou komunikační sítí společnosti T-Mobile 

Czech Republic a.s., uveřejněná v Telekomunikačním věstníku v částce 3/2010 a dostupná rovněž na webu 

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (http://www.t-mobile.cz/FileStorage/RIO_fix.pdf) – Příloha A1 

 
 
Dimenzování kapacit propojovacích svazk ů 
 
viz. Referenční nabídka propojení - Smlouva o propojení s veřejnou pevnou komunikační sítí společnosti T-Mobile 

Czech Republic a.s., uveřejněná v Telekomunikačním věstníku v částce 3/2010 a dostupná rovněž na webu 

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (http://www.t-mobile.cz/FileStorage/RIO_fix.pdf) – Příloha A 
 
 
 
Určení síťové hierarchie p řístupu nebo propojení 
 
Společnost T-Mobile Czech Republic a.s využívá pro účely propojení tranzitních ústředen PRGF a PRGG, není-li 

s partnerem dohodnuto jinak 
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Popis signalizace. 
 

viz. Referenční nabídka propojení - Smlouva o propojení s veřejnou pevnou komunikační sítí společnosti T-Mobile 

Czech Republic a.s., uveřejněná v Telekomunikačním věstníku v částce 3/2010 a dostupná rovněž na webu 

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (http://www.t-mobile.cz/FileStorage/RIO_fix.pdf) – Příloha A 

 


