Vážený pane starosto,
jsme rádi, že pro Vás máme v tomto složitém období dobrou zprávu. Společnost CETIN a.s. úspěšně dokončila
modernizaci pevné telekomunikační sítě ve Vaší obci. Občané Vaší obce tak mohou na svých telefonních
přípojkách nově využít navýšené rychlosti připojení až 250 Mb/s (konkrétní rychlost závisí na vzdálenosti
rezidentního objektu od rDSLAMu).
Stabilní a rychlý internet nyní jistě ocení všichni, kdo mohou pracovat z bezpečí domova.

Kdo je CETIN?






VLASTNÍME největší mobilní a fixní síť v Česku
PROVOZUJEME ji s maximální péčí
INVESTUJEME miliardy do jejího rozšiřování
STAVÍME vysokorychlostní optickou síť
NABÍZÍME Stabilní rychlý internet všem dobrým POSKYTOVATELŮM

Poskytovatelé internetu v pevné síti CETIN

Více informací včetně návodu, jak si lze služby v pevné síti CETIN objednat, naleznete na

WWW.ZRYCHLUJEMECESKO.CZ
Co je rDSLAM a jaké benefity přináší do Vaší obce?
V lokalitě, kde se nachází i Vaše obec, jsme nově rozšířili naši telekomunikační infrastrukturu o nejmodernější
technologii v podobě tzv. rDSLAMu. Ten slouží jako rozvaděč pro kompletní reinstalaci síťového uzlu
metalické a optické sítě. Zjednodušeně lze rDSLAM popsat jako „magická skříňka“, která umožňuje převod
optického vlákna na stávající metalický kabel (telefonní přípojky). Tato skříň potom přivádí optickou síť blíže
koncovým zákazníkům a tím umožňuje dosáhnout na stávajících přípojkách mnohonásobně vyšší rychlosti.
Pro více informací o rDSLAMu doporučujeme např. článek na tomto odkazu:
https://www.root.cz/clanky/cetin-nabidne-250-mbit-vysunute-dslam-napaji-dalkove/

Výhody sítě CETIN:








Všude tam, kde byla dříve pevná linka, je dnes možné připojení k internetu rychlostí až 250 Mb/s.
Výběr z více než 20 poskytovatelů internetu.
Stabilita připojení i za špatného počasí.
Udržení rychlosti a kvality pro desítky připojených zařízení najednou.
Internetová TV s možností zpětného shlédnutí a nahrávání.
Sledování videí online bez zpomalení obrazu a v nejvyšší HD kvalitě.
Možnost změny poskytovatele bez změny sítě.

MOŽNOSTI STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURY
Ve vaší obci se nachází ústředna (rDSLAM), která je napojena na páteřní optickou síť.
Díky tomu mohou připojené domy a byty využívat rychlost až 250 Mb/s. Záleží na jejich vzdálenosti od
ústředny.
Více informací o koncových poskytovatelích služeb a návod, jak internet objednat, naleznete zde:
https://zrychlujemecesko.cz/poskytovatele
Aktuální dostupné rychlosti v obci Rakov

V případě jakýchkoliv dotazů, se můžete obracet přímo na mě, jako na Vašeho krajského koordinátora.
S přáním úspěšného dne,

Ing. Kamil Homola
kamil.homola@cetin.cz
Tel: +420 702 183 842
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Česká telekomunikační infrastruktura

