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Hlavní vÝhodv optického připoiení:
data (PříPojkY od
připojenípřes staré metalické (telefonnÍ) kabelY a mobilní
Cena _ oproti jiným technologiím jako1sou například

telefonníchoperátorů),dostanetezanízkoucenuopravduvysokourychlostod1O0Mbavíce.

let
optická vlákna majídlouhou životnost v řádu desítek
kdY nejvYŠŠÍmoŽná
a nejrychlejšítechnologií pro přenos dat,
Rychlost _ optická vlákna jsou v současné době nejmodernější
jiné
zařízeních, jako jsou routery, počítačea
dosažitelná rychlost závisí pouze na koncovlich
atd",), navíc není vodivé a díky těmto
radiové
rušení(elektromagnetické,
stabilita _ optické vlákno nepodléhá vlivům okolního
Nerušíostatní zařízení,
vlastnostem je bezkonkurenčně stabilnía bezporuchové.
zvyšujete trŽní cenu své nemovitosti
Zhodnocení nemovitosti - zavedením optické mikrotrubičky
KČ, MoŽnost zPětného
v HD kvalitě, základní balíČek115 programŮza!79,lnternetová televize- je budoucnost, kvalitníobraz

Životnost

-

přehrávání až 158hodin.

současnéo
Název tarifu
Opti 100
Opti 200

o

l

400
Opti 600
i

cké tarify GTnet
Rychlost

stahování
100 Mb/s
200 M s
400 Mb/s
600 Mb/s

Rychlost

cena včetně

odesílání
50 Mb/s
100 Mb/s
200 Mb/s
300 Mb/s

DPH
305
355
425

325

častédotazv;

od Vašífirmy?
zřídit optickou přípoiku, musím využívat internet
v budoucnu nebo nikdy'
ničemu nezavazuje. lnternet si můžetedát kdykoli
Ne, nemusíte, instalace optické přípojkyvás k
Co získám inst::1'§i:;§lÍ:if|lJ"
je dobré mít možnost se v budoucnu jednoduŠe PřiPojit
rárnci stavby optické sítě zdarma. A
zvýšit hodnotu své nemovitosti,
do stabilní sítě internetu a okamžitě si zdarma
přípoiky
?
Jak orobíhá instalace optické
Domluví si Čas a
'un ''"L,uro, kde bude umístěná, přípojka do domu, se náš pracovník dohodne s každým vlastníkem nemovitosti,
mm' která
]'0/8
při lnstalaci se provede průvrt 14mm, do kterého sevloŽÍ mikrotrubiČka
oatum §amotné instalace optické přípojky.
se dc
r4ikoPech
se zakonČÍtrubiČkou, Při
mikrotrubičky se nainstaluje zásuvka, případně
se utěsní montážní pěnou. V domě na konci
je
propojena
sloužíjakochránička pro optický kabela
připravené mikrotrubičky 10/8mm zasune mikrotrubičk

Když si
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j§li:ltípojku
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na VašioPtickou síť?
v rámcistavby a budu se chtít připojit v budoucnu
sPojené, {zPracování Projektu
s
tím
náklady
připojení bude možné,aje nebude již zdarma. Budete si muset zaplatit uiecrrny
realizace ovlivní
sloŽitost
také
a
atd.). Vzdálenost od příPojného místa
vytýčenísítí,výkopové práce, položenímikrotrubiček
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konečnoucenu,kterámůžebýtiněkolikdesítektisíckorun.
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Jaké budou rychlosti na Vašíoptickésítí?
DPH'
rychlost bude od 100Mb S cenou kolem 300kČ s
Rychiosti budou upřesněny při zprovozněnísítě, Minimální
jinak
upraveném
ploše
nebo
příliš blízko mého domu, ve vjezdu, zabetonované
zvažuji přípojku, ale vaše síťie naórojektována
rozebírat vjezd, Jaké jsou možnosti?
místě a já mám špatně zkušenosti a nechci si nechat
poškozenívjezdů'
reiení vedení sítě, tak aby došlo k co nejmenšímu
s majitelem nemovitost se snažímenajít optimální
přes
tzv, zelené plochy
projde
Že se
případů, lze najít takové řešení, kdy se sít položítak,
nebo jinak upravených ploch. ve většině
nutnosti
v
jen minimáině. Výkopové práce probíhajívýhradně ruČně a PříPadě
nedojde k poškozeníupravených ptocn neuo
jsou PouŽitY takzvané PŮdní PrŮtlakY
jiné objekty kde není možno vykopat celou trasu,
;re,joou přes zahrádky, průjezdy a
celé trasY),
vYkoPání
protl;čízeminou pod povrchem bez nutnosti
it'#l-,]ř., r.tura mikrotrubičku
co vlastně takov,ý projekt technicky obnáší?
Do
pro.iektu zastupitelstvem obce na Území celé obce,
v podstatě jde o uloženímikrotrubiček do země dle schváleného
jednotek
a
vlákno za Účelem připojení rodinných domů, bytových
připravených mikrotrubiček je následně umístěno optické
průrnyslových objektů
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