OPTIKA DO DOMU
HRAZENO Z DOTACE EU
DIGITÁLNÍ HD TELEVIZE

Jsme JAW.cz

Dobrý den,
rádi bychom Vás informovali, že naše společnost získala dotaci z fondů EU na výstavbu sítě vysokorychlostního
internetu ve Vaší lokalitě. Díky spolufinancování z prostředků Evropské unie jsme schopni vybudovat přípojku
datového optického kabelu až do Vašeho domu zcela ZDARMA! Zda této šance využijete, záleží jen na Vás!
Představení projektu..
Jedná se o zcela jedinečný projekt, který podporuje přivedení vysokorychlostního internetu do domácností
v obcích a vesnicích, kde v současnosti možnost připojení není a kde by bylo vybudování této sítě bez finanční
podpory velmi obtížné. Tato příležitost se v nejbližších letech nemusí opakovat.
Jste součástí velké výzvy!
V tuto chvíli probíhají projekční práce a nezbytné administrativní kroky nutné pro úspěšné povolení stavby. Poté
nás čeká rozsáhlá a časově náročná výstavba více než 150 km kabelových tras. Lhůta pro poskytnutí dotace je
časově omezená a jakékoli průtahy nám ztíží šanci připojit všechna místa, na která se dotace vztahuje. Proto Vás
prosíme o co nejrychlejší jednání. Pomozte nám připojit více než 1.400 domácností!
Jaké služby nabízíme a kdy dojde k jejich zprovoznění?
Díky optické přípojce do domu Vám můžeme nabídnout vysokorychlostní připojení k internetu 100 až 1000 Mbit.
Dále nabízíme digitální HD TELEVIZI (na výběr z více jak 150 programů) se službou zpětného sledování 7 dní a 50
hodin nahrávání. Tyto služby Vás osvobodí od televizního programu a objevíte nový rozměr sledování televize!
Výstavba celé sítě bude probíhat v období 2022 – 2023. Během výstavby zajistíme průběžné zprovozňování
služeb. O všem Vás budou informovat naši obchodní zástupci. Bližší informace také najdete na www.jaw.cz.
Máte zájem o zavedení přípojky, jak postupovat?
Velice nás těší, pokud jste se rozhodli pro bezplatné přivedení optické přípojky až k Vám do domu. Postačí, když
nám na níže uvedené kontakty zašlete vyplněný a podepsaný souhlas, který najdete spolu s tímto dopisem. Vše
ostatní zajistíme my. Nemusíte mít obavy, v dostatečném předstihu před zahájením prací Vás navštívíme a
domluvíme si konkrétní způsob vedení trasy domovní přípojky i termín realizace prací.
Máte nějaké dotazy? Neváhejte nás kontaktovat!
Prosím neváhejte kontaktovat s Vašimi případnými dotazy pověřenou projektovou manažerku:
Věra Stašková, tel: +420 608 027 780, e-mail: vera.staskova@greycom.cz
Podepsaný souhlas můžete zaslat na projekční společnost 2 způsoby:



elektronicky na e-mail: vera.staskova@greycom.cz
písemně na adresu: Greycom s.r.o., Prosecká 817/82, 190 00 Praha 9 -Prosek

Těšíme se na spolupráci a přejeme Vám krásný den!
Váš tým JAW.cz

