Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, IČ 49434853, tel.: 567 579 111

Zákazník:………………………………………………………………………………......................

Datum:

……………………….

POTVRZENÍ O SEZNÁMENÍ S POSTUPEM PRACÍ PŘED INSTALACÍ:
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s postupem prací na instalaci připojení k internetu,
s umístěním přijímacího zařízení, s připojením do elektrické sítě a odsouhlasil jsem všechny
kroky bez výhrad.
Prohlašuji, že veškeré práce související s instalací a budováním propojovací trasy budou
prováděny pod mým dozorem a firma M - SOFT, spol. s r.o. nenese odpovědnost za
případně vzniklé škody při pracích mnou odsouhlasených.
Veškeré práce prováděné na hardwarovém i softwarovém vybavení PC jsou prováděny s
mým souhlasem a firma M – SOFT, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případně vzniklé
škody na hardwarovém i softwarovém vybavení, včetně uložených dat v důsledku
technického stavu hardware nebo nestability operačního systému.
Beru na vědomí, že firma M - SOFT neodpovídá za vnitřní bezdrátové rozvody a zařízení a
jsem sám zodpovědný za jejich provoz a správné nastavení.

…………………………..
podpis

POTVRZENÍ O INSTALACI:
Potvrzuji, že práce proběhly pod mým dozorem dle dohodnutého postupu a nemám k nim
žádných výhrad.
Při instalaci nedošlo k poškození majetku, ani narušení funkčnosti stávajících instalací,
zejména pak potvrzuji, že instalované zařízení žádným způsobem nenarušilo příjem
televizního, satelitního a rádiového vysílání.
Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

.......................................
podpis
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POTVRZENÍ O PŘEDVEDENÍ INTERNETOVÉ PŘÍPOJKY
Potvrzuji, že technikem společnosti M - SOFT, spol. s r.o. mi byl předveden funkční internet dle
objednaných kritérií, včetně testu rychlosti připojení a to na notebooku technika M - SOFTu i na
mém zařízení (PC, notebook, tablet, smartphone)
Oba počítače/zařízení byly vždy připojeny kabelem, přímo k internetové síti firmy M - SOFT.
Pro připojení k internetu využívám:

-

vlastní Wi-Fi router:

ANO

NE

-

GPON s aktivním Wi-Fi routerem:

ANO

NE

POTVRZENÍ O PŘEDÁNÍ INFORMACÍ
Vzhledem k tomu, že k připojení k internetu využívám, v rámci své vnitřní sítě, vlastní
Wi-Fi router, případně využívám Wi-Fi router v koncovém zařízení GPON,
jsem byl(a) seznámen(a) s principem fungování Wi-Fi routerů, jejich možnostmi a také
s omezeními, které použití těchto zařízení představují, včetně dosahu a síly signálu
v jednotlivých částech objektu, kde budu internetové připojení využívat
tak mi bylo internetové připojení předvedeno také s využitím tohoto zařízení na notebooku
technika M - SOFTu i na mém zařízení (PC, notebook, tablet, smatphone). Kvalita a rychlost
internetového připojení odpovídala možnostem těchto zařízení, se kterými jsem byl(a) také
seznámen(a).
jsem byl(a) upozorněn(a) na nestálost parametrů Wi-Fi routerů (síla a kvalita signálu,
přenosová rychlost) v čase a na možnou nutnost následné rekonfigurace, která bude v případě
vlastního Wi-Fi routeru plně v mé finanční režii; Wi-Fi router v GPON lze překonfigurovat
bezplatně na dálku vzdáleným zásahem – servis lze objednat u společnosti M - SOFT na tel.:
775 742 309.
mi byl předveden způsob, jak se připojit k internetu kabelem, přímo k zařízení M - SOFT, bez
využití jakéhokoliv vlastního zařízení v mé vnitřní síti (Wi-Fi router, router, switch).
mi byly zkontrolovány a v případě podpisu nové smlouvy i předány zápisem v technické
specifikaci smlouvy, přihlašovací údaje k mému Wi-FI routeru.

.......................................
podpis
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