
	
ŚWIATŁOWÓD - nadchodzi sieć 
przyszłości! 
 
 
Państwa mieszkanie wkrótce otrzyma 
gigabitowe przyłącze światłowodowe, zatem 
podajemy tu najważniejsze informacje o 
instalacji:  
 
Jakie zalety oferuje Państwu przyłącze 
światłowodowe? 
 
Dzięki przyłączu światłowodowemu mogą 
Państwo w przyszłości korzystać z jeszcze 
szybszych szerokości zakresów pasm 
internetowych:   
 
→ Nadzwyczaj szybkie surfowanie po 
internecie z prędkością nawet do 1.000 
Mbit/s! 
 
→ Możliwość korzystania przez wiele osób i 
podłączenia wielu urządzeń końcowych do 
internetu! 
 
→ Bezzakłóceniowe korzystanie ze 
wszystkich możliwości zastosowań! 
 
Jakie prace będą wykonywane? 
 
→ Instalacje zewnętrzne i piwnica 
Prace rozpoczną się na posesjach oraz w 
piwnicach w celu przygotowania podłączenia 
budynku do sieci światłowodowej. 
 
→ Mieszkania 
Każde mieszkanie zostanie wyposażone z 
przyłącze światłowodowe. Przyłącze 
światłowodowe zostanie zainstalowane w 
pokoju dziennym w pobliżu istniejącego 
gniazda wtykowego anteny.  
 
Prosimy oprócz tego zadbać o to, aby 
Państwa mieszkanie oraz piwnica i 
pomieszczenia wspólne były dostępne dla 
monterów w zapowiedzianym terminie! 
 
Kiedy w Państwa mieszkaniu zostanie 
wykonana instalacja? 
 
Wraz z rozpoczęciem się miesiąca 
października 2018 będziemy w kolejnych 
latach sukcesywnie wyposażać Państwa 
mieszkania w przyłącze światłowodowe. 
Termin instalowania zostanie Państwu 
podany z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Jakie przedsiębiorstwo będzie to 
wykonywać? 
 

Będzie nim nasz usługodawca, firma 
ImmoMediaNet GmbH & Co. KG. Firma 
ImmoMediaNet zaangażuje do prac 
wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. 
 
Na tablicach informacyjnych na klatkach 
schodowych otrzymają Państwo informacje 
na temat tego przedsiębiorstwa oraz o 
kierowniku robót. Pytania odnośnie instalacji 
prosimy kierować do tego właśnie 
kierownika. Wszyscy monterzy będą nosili 
dobrze widoczne plakietki identyfikacyjne. 
 
Czy lokatorzy będą ponosili koszty za 
instalację? 
 

NIE, instalacja i jej przygotowanie do 
działania są bezpłatne! 
 
Czy zmienia się coś w dotychczas 
istniejącym internecie i przyłączach 
telefonicznych? 
 

Poprzez zainstalowanie przyłącza 
światłowodowego następuje techniczne 
przełączenie klientów usług internetowych i 
telefonicznych na wilhelm.tel. Państwo, jako 
że nie są jeszcze klientami wilhelm.tel. 
otrzymują na próbę i niewiążąco 
jednomiesięczny dostęp do internetu o 
prędkości do 1 gigabajta/sekundę i to 
niezależnie od istniejących umów na 
świadczenie usług internetowych i 
telefonicznych zawartych u innych 
operatorów.  
 
Pozwólcie sobie Państwo udzielić porad 
i informacji na temat nowych 
produktów internetowych i 
telekomunikacyjnych: 
 

Partnerem biznesowym ImmoMediaNet jest 
firma wilhelm.tel z Norderstedt. 
 
Bezpłatna infolinia wilhelm.tel: 
0800-4324324 (pn-pt od 8:00-20:00) 
Internet: www.wilhelm-tel.de 

 
Pozostańcie Państwo w stałym 
kontakcie z technologią rozwoju 
światłowodów i śledźcie 
ImmoMediaNet na Twitterze! 

 

https://www.immomedianet.info/ftth/pl 


