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Dobni den,

pro spoleČnost T-Mobile Czech Republic a,s. připravujeme v tomto roce ve Vašem městě plošnou rnistavbu digitální
optické sítě na nejvyššíúrovni. Jde o projekt rozuoje vysokorychlostního internetu, ktený je podporován ČR a rU.
Nová síťVám přinese kvalitní a spolehlivé služby, A jaké služby to jsou?
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A TíM uRčlTĚ NEKoNčíurt

V rámci r,nýkopových prací k Vám do domu, nebo na pozemek (dle Vašeho požadavku) zavedeme nejmodernějšíoptickou
technologii, na které služby poběží.Právě kvůli tomu potřebujeme Váš souhla1 abychom Vám mohli optiku zavést.
Všechny náklady s tím spojené půjdou na účetrealizačnífirmy společnosti T Mobile.
Až služby u Vás ve rněstě zapneme, bude záležet jenom na Vás, jestlije budete chtít používat.
Víme, že některé rodinné domy mohou být připojené k podobným službám od jiných poskytovatelů, ale naše nabídka
je v současnosti na rnnohem vyššítechnologické úrovni, Díky tomu Vám pomůžeme vytvořit lepšíkonkurenční prostředí,
a v důsledku toho získat í nižšícenu za služby. Hlavně, jak už jsme psali, za zařízenípřipojení vůbec nic neplatíte a
zavedením technologie se nezavazujete k využíváníslužeb.
Tím, že budete mít v domě dostupnou technologií pro vysokorychlostní internet, se zrnýšícena Vašínemovitosti.
Jestli nyní přípojku do optické sítě nechcete, pak jenom prosím myslete na to, že v takovém případě bude po dokončení
uýkopornich prací optický kabel zakončen před hranicí Vašeho pozemku - například v chodníku. Pokud někdy v budoucnu
změníte názar, náklady spojené s realizací přípojky (povolení, znovuotevření povrchů chodníku, v,ýkopové práce} budou
již na Vaše náklady. Náktady se pohybují od 10 0O0 až do 30 000 Kč - všechno záleží aa vzdálenosti Vašeho domu od
hranice pozemku. Prosím, myslete tedy již dnes na zajištěnímoderních telekomunikačních služeb Vašídomácnosti do
budoucna-

Uvažujete o zavedení našíoptické přípojky?
To jsme moc rádi. Pokud máte zájem nechat si přivést optiku do domu a zřídit si bezplatnou domovníoptickou přípojku

stačí,když nám zašlete zpět 1x podepsaný souhlas, kteď Vám zasíláme. ]akmile obdržíme Váš podepsaný souhlas,
zařídíme vše potřebné za Vás. Před začátkem uýkoporných pracíse s Vámi domluvíme na termínu, kdy Vás navštívímea
domluvíme si už konkrétní kroky realizace.
Prosím neváhejte nás kontaktovat
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Vašimi případnými dotary.

Těšíme se a přejeme Vám krásný den|
Za akvizičníspolečnost Greycom s.r,o.
Jakub Schejbal - oddělení akvizic a rnýstavby
tel : +420 77 5 933 52 1, e-ma l : a( i l c..< ! i e i b a l íťE le,"
i

l

l.

c

i!,.:;.

adresa pro zaslání podepsaného souhlasu:
Greycorn s.r,o.
Prosecká B77/82
190 00 Praha 9 -Prosek

