KURIER Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Dla kogo

Tak to więc Gmina Pęcław została kolejnym dolnośląskim samorządem, który dzięki własnym
zabiegom i wsparciu z Unii rozwiązał skutecznie
problem z dostępem do internetu dla swoich
mieszkańców.

Wszystkich chętnych do skorzystania z internetu
zapewnionego przez Gminę Pęcław zapraszamy
na stronę internetową spółki OrNet:
www.ornet.net.pl
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www.ornet.net.pl

Bez limitu transferu

Możliwości wybudowanej sieci są imponujące.
Instytucja ﬁnansująca projekt określiła minimalną przepływność sieci na poziomie 30Mb/s, co
oznacza, że z takiego szerokiego pasma dostępu
do internetu mogą korzystać mieszkańcy. Aktualnie możliwości sieci nie są wykorzystane w pełni.
Podstawową usługą jest internet o „szybkości”
7Mb/s. Ceny usług za korzystanie z internetu
ustala Gmina . Kwota ta została ustalona tak by
można było pokryć wszystkie koszty sieci takie
jak energia elektryczna, ubezpieczenie sieci,
koszty napraw, dostęp do krajowego internetu,
koszty współpracy z uprawnionymi organami,
itp.

apewniamy profesjonalne wsparcie techniczne.

Prędkość nawet do 20 Mb/s

OrNet ma swoją siedzibę w Lubinie przy ul. Odrodzenia 11, ale beneﬁcjenci mogą być także
obsłużeni telefonicznie (infolinia: 801 01 44 220)
lub za pomocą poczty elektronicznej:
internet@ornet.com.pl

801 01 44 22

W

nadodrzańskiej gminie Pęcław uroczyście
i z błyskiem laserów
zakończono realizację
inwestycji infrastrukturalnej, dzięki której
na terenie całej gminy
dostępny jest szerokopasmowy internet. Korzystając z możliwości doﬁnansowania budowy
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego internetu Gmina wybudowała radiową sieć, a pierwszych 200
mieszkańców ma zapewniony darmowy montaż
odbiorników. Wartość inwestycji przekroczyła
500 tys. zł, a internetowa sieć jest tak pomyślana, by kolejni chętni mieszkańcy mogli zostać do
niej przyłączeni bez inwestycji. Po zakończeniu
budowy opiekę nad siecią, jej eksploatację oraz
obsługę korzystających z internetu mieszkańców
Gmina powierzyła spółce OrNet – operatorowi
telekomunikacyjnemu działającemu w wielu dolnośląskich gminach. OrNet reprezentuje zatem
Gminę przed mieszkańcami w zakresie zawierania w imieniu Gminy umów z klientami na dostawę usług oraz dostarczania usług Internetowych.
Spółka utrzymuje i eksploatuje sieć, przyjmuje
zgłoszenia użytkowników o pojawiających się
problemach i je rozwiązuje, dba o ciągłość i wysoką jakość usług.

Zadzwoń i zamów już dziś!

Internet?
Abonament już od 39 zł / m-c.

www.ornet.net.pl/promocja

REKLAMA

