Identifikace služby
Příloha ke smlouvě č.:

Požadavek na: změnu služby

Specifikace/verze:

Nahrazuje specifikaci/verzi:

Jazyk vyúčtování: Český
Poskytovatel
GTS NOVERA s.r.o, (společnost s ručením omezeným zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145533) se
sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ: 28492170, DIČ: CZ28492170
Telefon:
Fax:
E-mail:
Účastník
Účastník:

sídlem/bytem:

Oprávněný zástupce:

Fax:

Mobil:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Jméno a příjmení kontaktní osoby:

Datum narození kontaktní osoby:

Adresa kontaktní osoby:

PSČ, město:

E-mail kontaktní osoby:

Telefon:

NIC ID účastníka (subjektu):

(povinný údaj)

(povinný údaj)

,
(pokud je známo)

Termíny
Služba bude změněna do 14 dnů od podpisu této Specifikace služby oprávněnými zástupci účastníka a poskytovatele.
Novera domain
.
Nová registrace domény

(povinný údaj)

Změna registrátora (převést ke GTS Novera)1

Existující doména (nepřevádět ke GTS Novera)

Technická správa (správa DNS – Primárního DNS a Sekundárního DNS)
Technická správa od GTS Novera
Zřízení a provoz pouze sekundárního DNS
1
2

Technická správa převést ke GTS Novera2
Primární DNS:

.

.

.

Technická správa od jiného poskytovatele
(povinný údaj pro zřízení sekundárního DNS)

Zároveň se Specifikací služby je potřeba zaslat AUTH-ID, které obdržíte od stávajícího registrátora doménových jmen.
Zároveň se Specifikací služby zašlete výpis obsahu zóny od stávajícího technického správce domény.

Účastník je povinen hradit cenu za poskytování služby Novera domain stanovenou v platném Ceníku služby Novera domain, není-li
smluvními stranami v této Specifikaci služby (v individuálním cenovém ujednání) dohodnuto jinak. Účastník tímto prohlašuje, že se
seznámil a souhlasí s Obchodními podmínkami společnosti GTS NOVERA s.r.o., pro registraci doménových jmen v síti Internet, Pravidly
registrace doménových jmen v ccTLD .cz a dále s Pravidly alternativního řešení sporů, které jsou nedílnou součástí této Specifikace
doplňkových služeb. Účastník zplnomocňuje poskytovatele k provádění příslušných úkonů jménem a na účet účastníka u určeného
registrátora, sdružení CZ.NIC, popř. jiného zahraničního sdružení, nezbytných k řádnému poskytování služby Novera domain dle této
Specifikace služeb (např. k registraci domény na účastníka u sdružení CZ.NIC). Účastník tímto výslovně potvrzuje, že má udělen
souhlas kontaktní osoby s poskytnutím a zpracováváním jejích osobních údajů za účelem plnění této služby Novera domain společností
GTS NOVERA s.r.o., určeným registrátorem a sdružením CZ.NIC, popř. jiným zahraničním sdružením, které provádí registraci
doménových jmen v zahraničí, resp. vedou databázi držitelů.
Poznámka:
Novera web hosting
Zřízení služby na platformě Linux:

nebo zřízení služby na platformě MS Windows

Basic

Complete+

Normal

Profi

Normal+

Profi+

Complete

exklusive

(zvolte jednu variantu)

Navýšit www prostor o:
MB
(jen násobek deseti)
Účastník je povinen hradit cenu za poskytování služby Novera web hosting stanovenou v platném Ceníku služby Novera web hosting,
není-li smluvními stranami v této Specifikaci služby (v individuálním cenovém ujednání) dohodnuto jinak.
Poznámka:
Novera mail hosting
Mail hosting:

Ano

Navýšit základní kapacitu služby o:
MB3
(v rámci základní ceny služby je zahrnuta kapacita 200 MB).
3

Jméno schránky:

@doména.cz

Jméno schránky:

@doména.cz

Jméno schránky:

@doména.cz

(požadujete-li větší množství schránek, jejich jména uveďte do poznámky)

Minimální dodatečná kapacita je 10MB, tento krok je možno při rozšíření služby n-krát využít až do maximální souhrnné kapacity 5GB.

Účastník je povinen hradit cenu za poskytování služby Novera mail hosting stanovenou v platném Ceníku služby Novera mail hosting,
není-li smluvními stranami v této Specifikaci služby (v individuálním cenovém ujednání) dohodnuto jinak.
Poznámka:
Tato Specifikace doplňkových služeb definuje parametry jednotlivých služeb Novera domain, Novera web hosting a Novera mail hosting
dle požadavků účastníka, tzn. tyto služby se posuzují jako samostatné služby na sobě nezávislé. Při ukončení kterékoliv z uvedených
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služeb proto budou ostatní služby nadále poskytovány dle této Specifikace doplňkových služeb, není-li výslovně stanoveno, že se
ukončují veškeré služby dle této Specifikace doplňkových služeb.
Individuální cenová ujednání
Jednorázová cena:

Cena v Kč bez DPH

Jednorázová cena za registraci doménového jména 2. úrovně
Jednorázová cena za zřízení služby Novera web hosting
Jednorázová cena za zřízení služby Novera mail hosting
Pravidelná měsíční cena:

Kč
Kč
Kč
Cena v Kč bez DPH/ měsíčně (ročně)

Pravidelná roční* cena za registraci doménového jména 2. úrovně

Kč

Pravidelná měsíční cena za Technickou správu domény

Kč

Pravidelná měsíční cena za službu Novera web hosting

Kč

Pravidelná měsíční cena za službu Novera mail hosting

Kč

*

Poznámka:

Datum:

Datum:

Jméno a funkce oprávněného zástupce poskytovatele

Jméno a funkce oprávněného zástupce účastníka

Podpis oprávněného zástupce poskytovatele

Podpis oprávněného zástupce účastníka
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