POZVÁNKA NA INFORMAČNÍ SCHŮZKU – NOVÁ OPTICKÁ SÍŤ
dne 29.6.2022 od 17 hod. v Radovesnické hospodě

Vážení občané,
obec má nyní jedinečnou příležitost v podobě nabídky bezplatného připojení
k optické síti Cetin ve spolupráci se společností Tlapnet.
Optika Vám umožní využívat nejrychlejší internet, internetovou TV a další služby vyžadující
vysokorychlostní připojení.
Spolu s paní starostkou jsme pro Vás připravili informační schůzku, kde se dozvíte veškeré
detaily a zodpovíme všechny Vaše dotazy.
Schůzka se bude konat ve středu 29.6.2022 od 17 hod. v Radovesnické hospodě
(Lošanská 60, 280 02 Radovesnice I)
Přijďte si poslechnout jedinečnou příležitost a akční nabídku, která určena je pouze pro naši
obec. Realizace proběhne jen při dostatečném zájmu občanů.
Hezký zbytek dne,
za spol. Tlapnet s.r.o.
Marek Chvojka – Váš obchodní zástupce

OÚ Radovesnice I
Lošanská 23
280 02 Radovesnice I

Zjištění zájmu o optickou internetovou přípojku do Vašeho domu
Obec má momentálně jedinečnou příležitost zajistit pro Vás optické připojení k internetu v síti
Cetin. Optika Vám umožní využívat stabilní internet, internetovou TV (s možností zpětného
shlédnutí) a další služby vyžadující vysokorychlostní připojení.
V zájmu co nejrychlejší realizace Vás žádáme o souhlas s umístěním optické přípojky, kterým
se nezavazujete k objednávce služeb. Jedná se pouze o souhlas s připojením Vašeho domu
k optické síti. Konkrétní technické řešení odsouhlasíte až před realizací optické přípojky.

Zhodnoťte svou nemovitost optikou od Tlapnetu
• přivedeme Vám nejrychlejší a nejmodernější optický internet do Vašeho domu
• rychlosti optických tarifů 250/250, 500/500, 1000/500 Mb/s
• v rámci jedné optické přípojky zajistíme neomezenou přenosovou kapacitu
připravenou na budoucnost (videohovory, internetová TV, inteligentní
domácnost: bezpečnostní kamerový systém, dálkové ovládaní vytápění aj.)
• instalace přípojky ZDARMA při smlouvě min. na 12měs

Speciální AKCE optického připojení pro obec Radovesnice I
• Prvních 6 měsíců:
§ 295 Kč/měs za všechny rychlostní tarify (250/500/1000 Mb/s)
• Následně:
§ 395 Kč/měs
§ 495 Kč/měs
§ 695 Kč/měs

tarif 250/250 Mb/s
tarif 500/500 Mb/s
tarif 1000/500 Mb/s

Výstavba bude realizována pouze při dostatečném zájmu občanů.
Kontaktní osoba za Tlapnet s.r.o.:
Marek Chvojka
Tel.: 736 218 572
Email: obchod@tlapnet.cz

Za OÚ Radovesnice I:
Starostka Danuše Dušková

