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V měsíci červenec a srpen proběhla montáž přípojek datové sítě ve
vlastnictví SVD čp. 472 v Milovicích v bytech vlastníků a zřízení
centrálního bodu ve vchodu C, ze kterého budou distribuovat,
jednotliví poskytovatelé, své datové a televizní služby.
Do nové sítě jsou zatím postupně připojování noví zákazníci firmy
DRAGON, nebo původní zákazní firmy Fibernet, kteří o to na základě
svého svobodného rozhodnutí požádali
Stávající zákazníci firmy Fibernet a.s. (dřive Poda a.s., CATR s.r.o.)
na základě dříve uzavřených smluv na internet a televizi, zůstávají
zatím připojeni stávajícím způsobem beze změn (o jejich přechodu k
firmě DRAGON za původní ceny se jedná).
Společnost Fibernet a Společnost Dragon je totožný poskytovatel
datových a televizních služeb, mají však odlišné ceny poskytovaných
služeb.
Společnost Fibernet a.s. již neumožní aktivace svých služeb pro
nové zákazníky, ani změny ve smlouvách stávajících zákazníků (v
případě požadavku na změnu stávající smlouvy bude možnost přejít
k firmě DRAGON na základě nových smluv - nebo bude třeba
ukončit stávající smluvní vztah na poskytování služeb s firmou
Fibernet a vybrat si jiného poskytovatele služeb)
Stávající zákazníci firmy Fibernet a.s. mohou sami na základě svého
svobodného rozhodnutí přejít k firmě DRAGON, (na základě nových
smluv s novými cenami).
Stávající zákazníci společnosti MILOVICE FREE a společnosti
ONLINENET budou po instalaci nových rozvaděčů pro poskytování
svých služeb v suterénu vchodu C kontaktováni těmito poskytovateli
a bude dohodnuto jejich přepojení na datové zásuvky nové sítě.
(Podmínkou pro zahájení instalace nových rozvaděčů těchto
poskytovatelů je dokončení měřených elektrických přípojek 230V
Společenstvím vlastníků, které bylo dnes 29. 08. 2016 zadáno
montážní firmě).
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