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ŚWIATŁOWÓD
W TWOJEJ
MIEJSCOWOŚCI

od 30 lat na rynku - lider w dostarczaniu usług telekomunikacyjnych
na obszarze północnej Wielkopolski oraz ościennych terenach województwa 
Zachodniopomorskiego.

Sprawdzony dostawca internetu szerokopasmowego, który oferuje szeroki 
wachlarz starannie wyselekcjonowanych i przygotowanych usług, wśród 
których znajduje się m.in. telewizja cyfrowa. Usługi telekomunikacyjne 
proponowane przez operatora dostępne są również w formie dwupaków. 
Jesteśmy bardzo elastyczni i chętnie dostosowujemy naszą ofertę do rosnących 
oczekiwań i potrzeb naszych klientów. Dlatego dla wielbicieli dobrych okazji
z ogromną ilością korzyści proponujemy nasz internet domowy z telewizją. 
Chętnie odpowiemy na wszelkie nurtujące Cię pytania, a w razie wątpliwości 
doradzimy możliwie najlepsze rozwiązanie i zaproponujemy najkorzystniejszą 
dla Ciebie ofertę!

blisko 300
miejscowości

ponad 50 000
klientów

ponad 80 000
gospodarstw domowych

Telewizja Światłowód Telefon

asta-net.pl tel. 67 350 90 00



ASTA-NET REALIZUJE PROJEKT
„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarze koszalińskim 
województwa zachodniopomorskiego" nr POPC.01.01.00-32-0025/18. 

Wartość dofinansowania: 69 662 423,17 zł

Termin realizacji projektu: do 28.12.2021 r.

Celem projektu jest objęcie zasięgiem szerokopasmowego Internetu adresów, 
które dotychczas nie posiadały dostępu do Internetu, co pozwoli
na zmniejszenie efektów wykluczenia cyfrowego i społecznego oraz poprawę 
życia mieszkańców. 
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Ponad 21 000 gospodarstw domowych

103 szkoły objęte projektem

Ponad 1 500 kilometrów długości nowej sieci

ŚWIATŁOWÓD –  DOM I FIRMA
Z NAJSZYBSZYM INTERNETEM 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jakie będą koszty doprowadzenia światłowodu do mojego domu?
Koszty doprowadzenia światłowodu leżą w całości
po stronie ASTA-NET S.A. 

-

Czy światłowód może być podłączony do miejsca gdzie prowadzę firmę?
Nasza oferta łącza szerokopasmowego kierowana jest zarówno do klientów
indywidualnych, jak i biznesowych.

-

Z jakich usług mogę skorzystać?
Dostępność usług obejmuje internet, telewizję cyfrową oraz telefon.-

Jak i kiedy mogę zamówić usługę?
Każdą miejscowość odwiedzą przedstawiciele handlowi, którzy pomogą 
w doborze najbardziej odpowiednich usług.
W gminach i miejscowościach odbędą się spotkania informacyjne. 

-

Kiedy mogę podpisać umowę? 
Prawdopodobnie obecnie masz umowę z obecnym operatorem, wstrzymaj
się z jej przedłużeniem do czasu wizyty naszego przedstawiciela.
Pierwsze przyłączenia usługi światłowodowej przewidziane są na czerwiec 2020 r.

-

A to wszystko w konkurencyjnych cenach!

Najnowocześniejsza, najszybsza i stabilna technologia
Szybkość łącza do 1 Gb/s 
Nieograniczony transfer 
Najwyższej jakości telewizja cyfrowa w tym Canal + i HBO oraz Eleven 
Pakiety telewizji przystosowane do zróżnicowanych potrzeb naszych Klientów. 


