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INTERMATIK   eu
    Internet dla każdego

ZAWIADOMIENIE  O  WIEJSKIM  ZEBRANIU 

Firma INTERMATIK zaprasza wszystkich mieszkańców wsi Komorniki na spotkanie, które 

odbędzie się w dniu   21 maja o godzinie 18 00  w Świetlicy w Komornikach. 

Celem spotkania będzie zapoznanie mieszkańców z planem inwestycji, którą Firma 

INTERMATIK w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych, pod nazwą: 

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu    w technologii światłowodowej    

w powiecie krapkowickim na terenie miejscowości: Pisarzowice, Łowkowice i Komorniki” 

zaczyna realizować na tym terenie. 

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy wsi Komorniki uzyskają dostęp do najnowszej generacji 

sieci zbudowanej w technologii FTTH (czyli światłowód do domu), co pozwoli im na 

korzystanie równocześnie, bez ograniczeń i bez zakłóceń z usług dostępu do Internetu, 

telefonii stacjonarnej oraz monitoringu. 

Przyszli światłowodowi internauci otrzymają nowoczesny router światłowodowy (ONT) za 

symboliczną złotówkę a sieć FTTH zapewni im najszybsze i niezawodne połączenia nawet na 

kilku komputerach i telewizorze jednocześnie, niezależnie od warunków atmosferycznych 

czy zakłóceń pracy innych sieci radiowych. 

Proponujemy Wam również korzystanie z usług telefonii stacjonarnej. Oferujemy niski 

abonament miesięczny, połączenia w kraju (z numerami stacjonarnymi i komórkowymi) 

oraz w całej Unii z numerami stacjonarnymi w te samej (niskiej) cenie. Teraz możecie 

wybrać nowy numer telefonu bądź zachować dotychczasowy, własny numer a wszystkie 

czynności związane z przeniesieniem numeru wykona za Ciebie nasze Biuro Obsługi Klienta 

za darmo. 

W Europie już kilka milionów domów korzysta z zalet światłowodu do mieszkania a 
teraz Ty masz taką szansę bez ponoszenia kosztów dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. 

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Przyjdź na spotkanie a przedstawiciel inwestora - 

Firmy INTERMATIK oraz przedstawiciel wykonawcy – Firmy FIBERTECHNET rozwieją Twoje 

wątpliwości i odpowiedzą na pytania związane z inwestycją. 
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