Közlemény

Értesítjük a lakosságot, hogy a Slovak Telekom, rt. a következő
időszakban településük telekommunikációs hálózatának korszerűsítését valósítja
meg optikai hozzáférési hálózat kiépítésével.
Az optika fogalma alatt elsősorban optikai vezetéket kell érteni. A
vezetékekben olyan optikai szálak találhatóak, amelyeken keresztül a jel a
fénysebességgel terjed. Egy optikai szál gyakorlatilag korlátlan kapacitással
rendelkezik, a mai igényeknek megfelelően. Jelenleg az adatátvitel leggyorsabb és
legstabilabb módja, különösen a távközlési szolgáltatók által a gyors és stabil
hálózat biztosítására.
Az építés célja egy olyan távközlési infrastruktúra kiépítése, amely lehetővé
tesz mindennemű IP-alapú szolgáltatást. Ez a legfejlettebb jelátviteli technológia,
amely a közeljövőben lehetővé teszi a lakosság számára a Slovak Telekom, rt. által
kínált szolgáltatások igénybevételét (telefon, TV, nagy sebességű internet).
A tervezett beruházást a Slovak Telekom, rt. saját költségén hajtja végre,
ami azt jelenti, hogy a projekt keretén belül az egyes ingatlanok bekötési költsége
a társaságot terheli, valamint nem kötelezi az ingatlan tulajdonosát bárminemű
szolgáltatás használatára.
A NEVITEL részvénytársaság képviselője a következő hetekben
felmérést készít az egyes családi házak, illetve más jellegű épületek
tulajdonosainál az optikai bekötés, valamint az előfizetői doboz elhelyezéséről,
melyek később a Slovak Telekom, rt. által üzemeltetett elektronikus
kommunikációs közhálózat részét fogják képezni az érvényes előírásoknak
megfelelően.
A felmérés alatt egy formanyomtatványt kapnak – beleegyezés az
elektronikus kommunikációs közhálózat elemeinek elhelyezésére és kialakítására.
Amennyiben érdekli az optikai bekötés, kérjük a nyomtatványon szereplő fejléc
kitöltésére, a bekötés módjának kiválasztására az 1., 2., 3. 4. lehetőségek közül,
valamint a tulajdonos által a nyomtatvány aláírására.
Abban az esetben, ha nem tart igényt az optikai bekötésre, kérjük a fejléc
kitöltésére, az 5-ös opció karikázására, illetve a nyomtatvány aláírására.
Az optikai bekötés jóváhagyásával nem kötelezik el magukat a Slovak Telekom,
rt. által kínált szolgáltatások igénybevételére. A felszerelt eszközök passzívak,
nem bocsátanak ki hangot, nem bocsátanak ki semmilyen káros sugárzást, nem
vesznek igénybe villamos energiát. A beruházás növeli az ingatlan erkölcsi és piaci
értékét. Ingatlanjaik optikai bekötése tehát a jövőre nézve jövedelmező befektetés,
melyet a beruházó az Önök hozzájárulása után, saját költségén valósít meg.
Példák az optikai előfizetői
dobozok elhelyezésére

A kitöltött formanyomtatványt kérjük a Nevitel rt. munkatársainak adják le.

Köszönjük.
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