
Sieć	  Wirtualne	  Powiaty	  –	  Internet	  LTE	  
	  

Kim	  jesteśmy?	  
	  

Wirtualne	  Powiaty	  3	  sp.	  z	  o.	  o.	  	  to	  spółka	  samorządowa	  która	  
powstała	  w	  wyniku	  realizacji	  projektu	  z	  funduszy	  europejskich	  i	  
przy	  współpracy	  dziewiętnastu	  samorządów	  –	  w	  tym	  również	  
Gminy	  Hanna.	  
	  

Czym	  się	  zajmujemy?	  
	  
Dostarczamy	  MEGAszybki,	  stabilny,	  internet	  dla	  mieszkańców	  
powiatów	  łęczyńskiego,	  świdnickiego	  i	  włodawskiego.	  Działamy	  w	  
licencjonowanym	  paśmie,	  zarezerwowanym	  tylko	  i	  wyłącznie	  dla	  
nas.	  Nikt	  nie	  zakłóca	  naszego	  sygnału,	  dzięki	  czemu	  nasz	  internet	  
jest	  stabilny,	  nie	  zacina	  się,	  ani	  nie	  opóźnia.	  
	  

	  
Co	  nas	  wyróżnia?	  

	  
• U	  nas	  korzystasz	  ze	  stałej	  prędkości	  (nie	  ma	  ofert	  „do”)	  
• Posiadamy	  własną	  nowoczesną	  infrastrukturę	  sieciową	  	  

(23	  stacje	  bazowe,	  nowoczesne	  urządzenia)	  
• Nasz	  serwis	  pracuje	  24h	  dziennie,	  7	  dni	  w	  tygodniu,	  365	  

dni	  w	  roku	  
• Docieramy	  do	  100%	  miejscowości	  na	  terenie	  powiatów	  

łęczyńskiego,	  świdnickiego,	  włodawskiego	  
	  

	  

W	  jaki	  sposób	  działamy?	  
	  
Jesteśmy	  operatorem	  hurtowym.	  Po	  kontakcie	  z	  nami	  
przekazujemy	  zlecenie	  montażu	  naszym	  Operatorom.	  
Operator	  podpisuje	  z	  Państwem	  umowę	  i	  obsługuje	  Państwa	  	  
przez	  okres	  trwania	  umowy.	  	  	  
Nasi	  Operatorzy	  to:	  

1. EFEKT	  SERWIS	  (powiat	  włodawski,	  gmina	  Cyców)	  
2. MIKNET	  (powiat	  łęczyński,	  świdnicki,	  gmina	  Urszulin)	  
3. OPENCOM	  (powiat	  włodawski,	  łęczyński,	  świdnicki)	  
4. TELEKOMUNIKACJA	  WSCHÓD	  (powiat	  włodawski,	  

łęczyński,	  świdnicki)	  
	  
	  

Co	  zrobić	  by	  skorzystać	  z	  oferty?	  
	  

1. Zadzwoń	  pod	  nr	  881	  445	  001	  lub	  nr	  881	  445	  002,	  
skontaktuj	  się	  z	  nami	  przez	  stronę	  
www.wirtualnepowiaty.pl	  lub	  napisz	  na	  adres:	  
biuro@wirtualnepowiaty.pl	  i	  zamów	  internet	  WP3	  LTE.	  

2. Podpisz	  umowę	  z	  	  wybranym	  przez	  siebie	  Operatorem	  
3. Ciesz	  się	  bezprzewodowym,	  szybkim	  internetem	  bez	  

limitów	  i	  opóźnień.	  
Sprawdź	  ofertę	  i	  aktualne	  promocje!	  



	  
	  

facebook.com/wirtualnepowiaty	  


