Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120, kterým se stanoví
opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální
službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU)
č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (dále jen “nařízení”)
Ve smyslu ust. čl. 4 nařízení uvádí APEX Computer, s r.o. (“Poskytovatel”) následující informace:
Informace dle čl. 4 odst. 1, písm. b) nařízení
Technické faktory, které ovlivňují přenosovou rychlost účastníka
1. kvalita připojení účastníkova počítače nebo jiného zařízení k zásuvce poskytovatele
2. kvalita, výkon a konfigurace účastníkova počítače nebo jiného zařízení
3. současné připojení více počítačů nebo jiných zařízení ke koncovému bodu sítě
4. souběžný provoz jiné služby elektronických komunikací na daném předávacím bodě a další
faktory sítě Internet stojící mimo vliv poskytovatele

Informace dle čl. 4 odst. 1, písm. c) nařízení
Specializované služby a jejich vliv
Společnost APEX Computer, s r.o. neposkytuje specializovanou služby, využívající přístupu
k internetu.

Informace dle čl. 4 odst. 1, písm. d) nařízení
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Mikrovlnná síť.
Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat
se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles
skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou
hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.
Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání
(upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně
dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu
běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.
V případě velké trvající nebo velké opakující se odchylky Služby má zákazník možnost uplatnit
reklamaci dle Všeobecných podmínek

Informace dle čl. 4 odst. 1, písm. e) nařízení
Poruchy služby internetového připojení

Poruchou služby je míněna změna výkonu služby spočívající v poklesu přenosové rychlosti pod 50 %
běžně dostupné rychlosti souvisle trvající dobu delší než 30 minut nebo během jedné hodiny alespoň
třikrát po souvislou dobu delší než 5 minut.
Porucha se v praktickém využití služby přístupu k internetu projevuje zvýšením uživatelské odezvy,
snížením uživatelského komfortu, zhoršením kvality (případně zasekáváním) streamovaných videí a v
extrémním případě až zastavením přístupu k internetu.
Pokud účastník zjistí změnu výkonu služby nebo má jakékoliv pochybnosti o službě technického
charakteru je oprávněn kontaktovat linku technické podpory na tel čísle 326 340 340.

V Mladé Boleslavi dne 1. 1. 2021

APEX Computer, s r.o.

