HOTSPOT PRZY CZOŁGU

Specjalnie dla mieszkańców i gości Gminy Wiśniew firma FEROmedia.net zapewniła
bezpłatny dostęp do Internetu. HotSpot znajduje się w okolicy Urzędu Gminy (przy
czołgu). Każdy z mieszkańców lub gości odwiedzających naszą gminę może skorzystać z
dostępu do Internetu, łącząc się z siecią o nazwie FEROmedia.net>HotSpot<

Zgodnie z regulacjami darmowy Internet musi mieć pewne ograniczenia. Sesja w powyższym
hotspocie jest ograniczona czasowo. W przypadku chęci stałego korzystania z hotspota opłata
za 24 godziny to jedyne 2 PLN netto.
Ta sama firma realizuje projekt budowy szerokopasmowego Internetu w oparciu o najnowsze
osiągnięcia w dziedzinie dostępu do Internetu. Feromedia.net została doceniona pod
względem kompetencji i rzetelności przez Władzę Wdrażającą Projekty Europejskie i dlatego
współfinansuje tę inwestycję. Kluczem wysokiej jakości usług świadczonych przez tę firmę
są zaawansowane metody routingu i wiedza zespołu.
W przyszłym roku dla mieszkańców naszej gminy rozpocznie się inwestycja w technologię
światłowodową – przewidywane są ulgi dla klientów migrujących z obecnych technologii.
Urząd Komunikacji Elektronicznej przyznał dla projektu pulę numeracji stacjonarnej co
pozwoli docelowo na świadczenie usług wysokiej jakości nawet kilkunastokrotnie taniej niż
TP. S.A.
Obecnie dla mieszkańców gminy Wiśniew dostępne są ciekawe promocje umożliwiające
między innymi testowanie bez opłat (na próbę) jakości szerokopasmowego dostępu do
Internetu świadczonego na łączach projektu.
Inną ciekawą promocją jest możliwość wybrania markowego sprzętu komputerowego lub
RTV, AGD za symboliczną złotówkę, po zakończonych testach i upewnieniu się , że usługa
spełnia oczekiwania, co do jakości.
W powyższej promocji jest do wyboru laptop Toshiba z matrycą 15,6 cala, komputer
stacjonarny , telewizor LG 32 cale Full HD, chłodziarka z zamrażarką Samsung o pojemności
207 litrów i wysokości 168 cm, pralka Amica z wyświetlaczem LCD 5,5 kg 1000 obr./min
oraz wysokiej jakości zmywarka Electrolux.
Zastrzeżeniem promocji jest możliwość wyczerpania zapasów.
Firma ta przygotowała również niespodziankę dla każdego gospodarstwa domowego które
zaprosi łączę Feromedia.net do domu w postaci realnej oszczędności w budżecie domowym o
wartości sięgającej nawet 250 PLN.
Wiedza i informacja to klucz do sukcesu w dzisiejszych czasach, tak więc warto spróbować.
W celu doprecyzowania szczegółów można dzwonić na numer 603 12 16 18 lub 25 798 38
44.

