Vážení zákazníci,
po schválení zastupitelstvem Vaší obce jsme v rámci dotačního programu „Výstavba
vysokorychlostního internetu – 4. výzva“ požádali o finanční podporu projektu Optická síť Vyšní
Lhoty. V únoru 2021 nám státní agentura tuto finanční podporu (dotaci) schválila. Dotace by
pokryla podstatnou část nákladů na výstavbu.
Během tohoto roku potřebujeme připravit projekt, dohodnout se se všemi vlastníky a získat
potřebná vyjádření. K tomu bychom potřebovali jak podporu ze strany Obce, tak podporu ze
strany občanů. Pokud se to podaří, výstavba proběhne v roce 2022.
Optické sítě už provozujeme v řadě obcí v okolí, dnes nabízíme tyto tarify:
Tarif
Internet RD Optimal 40 Mb / 40 Mb
Internet RD Premium 100 Mb / 100 Mb
Internet RD VIP 200 Mb / 200 Mb
Internet RD 100 Mb + TV 55 programů, archiv 7 dnů

Cena s DPH
330 Kč
395 Kč
445 Kč
515 Kč

V budoucnu se budou rychlosti při zachování ceny dále výrazně navyšovat. Optické sítě už
dnes umožňují rychlost 10 Gb tj. 10 000 Mb ale taky sledování televize či služeb jako je HBO či
Netflix v nejvyšším možném rozlišení, je to řešení na velmi dlouhou dobu.
Cílem projektu je přivést optiku na hranici každé stavební parcely v centru obce. Pro naše
stávající zákazníky pak zajistíme zdarma přípojku až do domu, zákazník si v takovém případě
zajišťuje pouze výkop po vlastní zahradě, my na naše náklady dodáme chráničky, optické kabely,
převodník, vše zkompletujeme a zprovozníme.
Ve Frýdku-Místku dne 10. dubna 2021
Ing. Roman Cviček, jednatel C2NET s.r.o.
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Digitálně podepsal

Ing. Roman Ing. Roman Cviček
Datum: 2021.04.09
Cviček
13:35:56 +02'00'

Osoby zodpovědné za přípravu a realizaci projektu:
Ing. Pavel Muroň, projektant, email pavel.muron@c2net.cz, tel. 558 111 113
Ing. Karel Krkoška, projektant, email krkoska.karel@gmail.com, tel. 558 111 123
Doporučený kontakt pro dotazy: site@c2net.cz

C2NET s.r.o.
IČ: 28584996

J. V. Sládka 84
738 01 Frýdek-Místek

tel.: 558 111 111
bankovní účet: 5005024100/5500

e-mail: info@c2net.cz
web: www.c2net.cz

