V Praze dne 29.3.2010

Nabídka výstavby telekomunikační sítě Cen-Trio

Vážený pane předsedo, vážení členové výboru,
obracím se na Vás jako na představitele majitelů objektu s nabídkou instalace
telekomunikační sítě v objektech, které vlastníte. Naše společnost CentroNet, a.s. v současnosti
provozuje triple play optickou síť Centrio v Praze 13. Nyní jsme zprovoznili síť i v lokalitě Řepy.
Připravujeme zároveň výstavbu v dalších oblastech Prahy.
Součástí výstavby je i napojení vašeho objektu na optickou síť CenTrio. Díky ní můžete dle
zájmu obyvatelů vašeho objektu využívat kompletní nabídku tripleplay služeb (Internet, televize,
hlasové sužby) s důrazem na vysokou kvalitu, širokou škálu služeb a především vysoce
konkurenčních cen. Služby, které nabízíme obyvatelům připojených objektů jsou :


Kabelová televize (IPTV) za vysoce konkurenční ceny
IPTV - kabelová televize nové generace poskytující digitální kvalitu obrazu i zvuku, bez
jakéhokoliv šumu nebo zrnění a bez nutnosti instalace anténního připojení. Kvalita zvuku
ani obrazu není ovlivněná vnějšími vlivy. V nabídce naší společnosti naleznete 77 TV
programů v digitální kvalitě ve formátu SD a 32 televizních kanálů ve formátu HD.

 Multimediální služby VOD - Video On Demand - Digitální videopůjčovna nové
generace
Video On Demand - pro zákazníka má výhodu v možnosti výběru filmu či jiného pořadu a v
libovolném okamžiku si ho vyžádat a přehrát, případně služba umožňuje zastavení
přehrávání a pozdějšího opětovného spuštění.
 Internet 10x rychlejší než u konkurence, bez jakýchkoliv limitů či omezení.
 Hlasové služby (Voice over IP - VoIP) bez fixních poplatků a navíc volání zdarma v
rámci sítě.
Telefonní služba s využitím VoIP technologie za výrazně nižších zřizovacích a provozních
nákladů než běžně nabízené telefonní služby. Telefonování je možné v rámci veřejné
telefonní sítě včetně místních, meziměstských a mezinárodních hovorů.
 Služby s přidanou hodnotou prostřednictvím televizní obrazovky (kamerové
systémy, jízdní řády, hry, sázení atd.)
 Datové sítě s vysokou rychlostí přenosu díky optickým vláknům.
 Individuální řešení klasických rozvodů společné televizní antény (STA) a připojení na
kabelovou televizi.

Společnost CentroNet, a.s. si je velmi dobře vědoma konkurence na trhu a ve srovnání s konkurencí
přináší zákazníkům a uživatelům především:


Podstatně výhodnější cenové podmínky na služby kabelové televize, cca na úrovní 60%
cen konkurence.



Použitá technologie společnosti CentroNet, a.s. umožní na rozdíl od konkurence zapojit více set
top boxů, aby zákazník mohl sledovat v jedné domácnosti více programů najednou.



Poskytnutím více set top boxů do jedné domácnosti pokud si zákazník bude přát (první a
druhý kus zdarma).



Rychlostí internetu – od 30 Mbps a to pro oba směry (upload i download) bez datových
limitů. Konkurence není schopná použitím své technologie nabídnout obdobnou službu všem
svým zákazníkům.

Věříme, že široká nabídka služeb při zachování vysoce atraktivních cen zaujme širokou škálu
potenciálních klientů. Současně Vám také zasílám ceník služeb. V případě zájmu též nabízíme pružné
řešení individuálních a nestandardních požadavků ze strany klientů.
Výstavba ve vaší oblasti právě probíhá. Je připojena již celá řada soukromých domů,
připravuje s připojení i domů obecních. Celá výstavba sítě, výstavba rozvodnic a instalace
přípojek v bytě konečných uživatelů bude provedena výhradně na náklady naší společnosti a
nikterak nezatíží rozpočet majitelů připojených nemovitostí. Též není připojení a instalace
zařízení vázáno jakýmkoli využíváním služeb naší společnosti. Instalace našeho zařízení
naopak zvýši hodnotu nemovitosti díky komfortu, rozmanitosti a dostupnosti služeb. K připojení
vašeho objektu na naší síť je pouze zapotřebí zpřístupnění suterénních prostor domu kde bude po
předchozí domluvě umístěn na zdi domovní rozvaděč a váš souhlas se zřízením elektrického
napájení rozvodnice v některých objektech (spotřebovanou elektrickou energii platíme přímo
dodavateli elektrické energie). Výstavbu a instalaci optické sítě nebude provázet hluk či prach.
V souvislosti s uzavřením souhlasu a upřesnění detailů instalace Vás velice prosím o
neprodlené kontaktování na telefonním čísle 603178501 pan Andrák, popřípadě
prostřednictvím emailu: ivan.andrak@centronet.cz.
Velice děkuji za spolupráci a součinnost.
Ve veškeré úctě a s pozdravem,

Lukáš Hůlka
Obchodní ředitel
Tel. 605 228 541
www.centrio.cz

