Vážený zákazník,
radi by sme Vás informovali o plánovanej modernizácii siete spoločnosti BONET Group, s.r.o., ktorá
prebehne v druhom polroku 2016 aj vo Vašom bytovom dome. Reinštalácia sa bude týkať primárne
centrálnej kabeláže. Našou snahou je, aby všetci naši zákazníci mali sieť najmodernejšej generácie
s optickou prípojkou priamo do bytu. Počas rekonštrukčných prác by nemal byť obmedzený Váš komfort
pri využívaní našich služieb.
Rekonštrukcia bude prebiehať v spolupráci so spoločnosťou SWAN, a.s. SWAN, a.s., je slovenský
telekomunikačný operátor a ako jedna z mála spoločností poskytuje vysoko kvalitné služby na vlastnej
infraštruktúre s najmodernejšími technológiami. Pre bytových zákazníkov ponúka produktovú líniu
SWAN MULTIMEDIA.
Cieľom spolupráce je nielen modernizácia siete, ale aj rozšírenie ponuky poskytovaných služieb. Okrem
stabilného a vysokorýchlostného optického internetu budete môcť využívať aj digitálnu televíziu.
Vďaka rekonštrukcii môže byť v prípade záujmu aj Váš byt pripojený na služby modernej digitálnej
televízie. Získate tým širokú ponuku TV kanálov v HD kvalite, inovatívny HD SET-TOP BOX s funkciami ako
napríklad 7 dňový TV archív na viac ako 30 TV kanálov, nahrávanie so 168 hodinami priestoru, či mobilnú
aplikáciu na smartfóny a tablety.
Veríme, že Vás oznámenie o celkovej modernizácii siete, ako aj o možnosti dokúpenia digitálnej televízie
k nášmu internetu zaujme a oceníte príležitosť mať všetky služby pohodlne v jednom balíku. Viac
informácií nájdete na stránke www.bonet.sk.
Spoločnosť BONET Group, s.r.o., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 968 893, Vám týmto v
súlade s ustanovením § 8 ods. 6 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov oznamuje, že
poskytla Vaše osobné údaje spoločnosti SWAN, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47 258
314 za účelom hore uvedenej modernizácie siete, poskytovania zákazníckej podpory zákazníkom
spoločnosti BONET Group, s.r.o., a vytvorenia špecifickej ponuky kombinovaných služieb pre zákazníkov
spoločnosti BONET Group, s.r.o.
V prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre Vás. Na základe vyššie uvedenej spolupráce predaj služieb,
technickú a zákaznícku podporu pre produktovú radu internet bude pre našich klientov vykonávať
spoločnosť SWAN, a. s.
Ak potrebujete radu alebo pomoc, operátori Oddelenia zákazníckej starostlivosti spoločnosti
SWAN, a.s., sú Vám k dispozícii na non-stop zákazníckej linke 0650 123 456 voľba 1, na stránke
www.swan.sk alebo osobne na predajnom mieste spoločnosti: SWAN CENTRUM; Borská 1, Centrum
Karlovka; 84104 Bratislava.
S pozdravom
..............................
Ján Hrčka
BONET Group, s.r.o.

V Bratislave dňa 1.7.2016

