Výstavba Optické sítě v Šakvicích
Informace o výstavbě
Vážení občané, v období po 20.7.2022 budov v obci Šakvice zahájeny stavební práce za
účelem výstavby optické internetové sítě (kabelovky). V obci budou probíhat výkopové práce.
Investorem stavby je společnost Internet4you.cz, spol. s r.o.
www.inet4you.cz
Plánovaný začátek výkopových prací je na ulicích Výhon a Za školkou, poté budeme
pokračovat do obce, realizována bude celá obec.
Přípravná část
V rámci přípravné části stavby, probíhá již nyní realizace prostupů do jednotlivých nemovitostí
(navrtávání průchodek). Nemovitosti postupně navštěvují pracovníci investora a realizují
prostupy. Pokud se chcete domluvit na konkrétní termín realizace, kontaktujte prosím pana
Kopřivu na telefonu 776 577 267.
Nejčastější otázky ohledně vznikající kabelovky
Proč právě optický internet?
Internet přes optický kabel je nejspolehlivější a nejrychlejší možnost pro přenášení dat.
Nepodléhá povětrnostním vlivům, kapacita přenosu je skoro neomezená.
Prostřednictvím sítě je také možno přijímat televizní program.
Kolik bude stát realizace přípojky?
Realizace přípojky je v době výstavby zdarma. Realizací se rozumí vyvrtání prostupu pro
trubičku o průměru 10mm (nebo protažení chráničkou, pokud je přichystána předem) a
výkopové práce až k domu.
Musím si nechat přípojku udělat?
Nemusíte, avšak v době výstavby je realizace zdarma. V budoucnu je dodateční realizace již
plně v režii zákazníka.
Musím se potom připojit k internetu a uzavřít smlouvu?
Nemusíte, pokud jste spokojeni se svým dosavadním poskytovatelem. Nikdo Vás nutit nebude.

Mohu prostřednictvím nového optického kabelu mít internet od jiné společnosti (například od
svého stávajícího dodavatele) než od společnosti Internet4you?
Ano je to možné. Jen je potřeba, aby Váš poskytovatel si sjednal velkoobchodní přístup na
optickou síť.
Jaké tarify nabízíme?
Nabízíme několik internetových a televizních tarifů, stačí si vybrat podle Vašeho uvážení.
Náš základní tarif je za 300Kč včetně DPH/měsíčně. Rychlost 100/100Mbit/s
Download/Upload (Stahování/Nahrávání). Připojení a aktivace internetu stojí standardně
2000Kč včetně DPH (jedná se o jednorázový poplatek zahrnující optický modem a základní
instalační práce)
Pokud máte více otázek volejte na

533 534 200
rádi Vám pomůžeme.
Internet4you.cz, spol. s r.o.

