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Obszar działania

Firma F.H.U. COMP-SERWIS w ramach 
działania 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu 

na etapie „ostatniej mili” Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-
2013 realizuje projekt dot. wykonania przyłącza 

światłowodowego dla mieszkańców 
następujących miejscowości z gminy Miejsce 
Miastowe: Głowienka, Miejsce Piastowe, 

Targowiska, Widacz, Łężany. 



F.H.U. Comp-Serwis

� Firma powstała w 2003 r.

� Świadczone usługi: Internet, Telefon, Telewizja.

� Usługi dodatkowe: sieci teleinformatyczne, 
centrale telefoniczne, komputery, urządzenia 
fiskalne, oprogramowanie, serwis, sieci 
światłowodowe: spawanie, pomiary, budowa. 



Mapa zasięgu

Gminy powiatu krośnieńskiego, brzozowskiego i sanockiego. 



Usługi świadczone przez F.H.U. 
Comp-Serwis drogą światłowodową:

� Internet, 

� Telefon Domowy, 

� Telewizja Cyfrowa,

� Pakiet 3-Play = Internet + Telefon + Telewizja.



Koncepcja budowy sieci



Cel i realizacja

Głównym celem projektu jest stworzenie 
nowoczesnej sieci światłowodowej, która 

pozwoli na dostarczanie wysokiej jakości usług 
(Internet, Telefon, Telewizja Cyfrowa).

Projekt realizowany będzie przez firmę F.H.U. 
COMP-SERWIS na przestrzeni lat 2013-2015.



Co to jest światłowód?

� Światłowód jest przezroczystym włóknem (szklanym 
lub wykonanym ze sztucznych tworzyw), w którym 
odbywa się przemieszczanie światła. 



� PRĘDKOŚĆ: urządzenia światłowodowe operują na wysokich 
szybkościach przesyłania danych – rzędu 1,25 Gbit/s. 

� ODLEGŁOŚĆ: sygnały mogą być transmitowane o wiele dalej 
bez potrzeby stosowania pośrednich urządzeń sieciowych do 
„odświeżenia” sygnału lub jego wzmocnienia.

� ODPORNOŚĆ: całkowita odporność na szum 
elektromagnetyczny jak fale radiowe, pole elektromagnetyczne z 
urządzeń elektrycznych, silniki, inne kable ułożone równolegle 
itp. 

� OBSŁUGA: koszt utrzymania kabla światłowodowego jest 
niższy niż miedzianego. 

� BEZPIECZEŃSTWO: sygnały przesyłane kablem 
światłowodowym są praktycznie nie do podsłuchania. 

� Światłowód przewyższa technologicznie wszystkie 
dotychczasowe technologie radiowe i kablowe !!

� Możliwość migracji na wyższe prędkości bez wymiany 
infrastruktury.



Korzyści z posiadania łącza 
światłowodowego w domu 

� stała przepustowość, niezależnie od pogody i pory dnia,

� wysokie prędkości pobierania danych, 

� wiele usług w jednym medium (jedna instalacja, jeden 
przewód),

� brak dodatkowych anten i talerzy satelitarnych,

� obojętność na zakłócenia, szumy i niekorzystne 
warunki atmosferyczne,

� brak pola elektromagnetycznego. 





Metoda przyłączenia - podziemna





Metoda przyłączenia – podziemna, 
mikrokanalizacja



Metoda przyłączenia – napowietrzna



Urządzenia abonenckie



Promocja
Każdy Klient ma możliwość podpisania:
- Umowy – która zacznie obowiązywać od momentu uruchomienia usługi 

u Klienta,
- Umowy + Aneksu – w którym będzie podana przez Klienta data, od której 

usługa zacznie obowiązywać (przyłącz zostanie wykonany wcześniej) lub 
aneks z okresem nieokreślonym.

Przy podpisaniu Umowy obowiązuje specjalna Promocja:
- Internet + Telefon:

a) umowa 24 miesiące – 1 zł aktywacja + 3 miesiące Internetu za 1 zł
b) umowa 12 miesięcy – 99 zł aktywacja + 3 miesiące Internetu za 1 zł

Uwaga!: Umowa do momentu uruchomienia usługi, nie obciąża Klienta żadnymi kosztami 
aktywacji i abonamentów. Koszty te Klient zacznie ponosić dopiero po uruchomieniu 
usług. Do tego momentu dzięki podpisanej umowie, Klient ma zamówioną usługę i 
gwarancję promocyjnych cen.

Promocja na pakiet 3-Play: Internet + Telefon + Telewizja: 
wybierając pakiet powyżej 90zł Abonent otrzyma w promocji:

a) 3 miesiące Internetu o prędkości 100 Mb/s w pakiecie 3-Play
� (Koszt Aktywacji (bez promocji): indywidualna wycena [od 500 zł wzwyż] )



Internet + Telefon

W przypadku zainteresowania, możliwość sprzedaży innych pakietów Internetu.



Telewizja



Pakiet 3-PLAY

(Internet+Telefon+Telewizja)









DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY

Zamówienia, informacje:
tel. 13-30-73-000, 608-649-147

email: biuro@comp-serwis.com.pl


