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Rosiak Radosław

Temat: FW: 2015/2120

From: Komputerowe Studio Grafiki 

Sent: Monday, August 14, 2017 2:32 PM 
To: Rosiak Radosław 

Subject: 2015/2120 

 

Witam serdecznie.  

Chciałbym zgłosić swoje uwagi do projektu , zgodnie z informacjami jakie posiadam wygląda na to iż 
znowu zostajemy obciążani dodatkowymi wymogami. 
Ok rozumiem trzeba ustandaryzować pomiary... zgadzam się w 100% z pomysłem, ale nie rozumiem 
dlaczego sieci komórkowe znowu maja lepiej, znowu daje się im wolną rękę do robienia klientów w balona 
w reklamach itp... 

Skoro dostarczają internet w sumie nie ważne jaką drogą wyniki dla wszystkich powinny być identyczne. 

• w sieciach stacjonarnych: 

         - minimalnych, 
         - zwykle dostępnych, 
         - maksymalnych 
 

• w sieciach ruchomych: 

         - szacunkowych maksymalnych (bez tego)  
         - minimalnych, 
         - zwykle dostępnych, 
         - maksymalnych 
 
Zaraz wejdzie w życie kolejny standard z tego co wiem szykuje już się na niego T-mobile gdzie do klienta 
będą reklamować się z 1G. To przepraszam z czym mamy w takim przypadku walczyć skoro klienta będzie 
się informowało że może osiągnąć wynik szacunkowy maksymaly 1G... Nikt na to nie zwróci uwagi bo pewnie 
będzie to jeszcze drobnym drukiem.... 
 
Skoro wszyscy to wszyscy bez wyjątków!!!  
 
 
---------------------------------------------------------------  

 
 
 
 
Pozdrawiam Wojciech Lis  
 
Komputerowe Studio Grafiki   
ul. Powstańców Wlkp 3  
66-440 Skwierzyna  
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www.scti.pl www.lisek.pl  
 

POLAND  
---------------------------------------------------------------  
Uwaga: Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne lub zastrzeżone, przeznaczone tylko dla jej adresata. Jeżeli nie 
jest Pan/Pani wskazanym adresatem, lub jeżeli otrzymał Pan/Pani tę wiadomość omyłkowo, uprzejmie prosimy o przekazanie jej 
odpowiedniej osobie lub o poinformowanie o tym nadawcy poprzez niezwłoczne wysłanie informacji "otrzymano omyłkowo", 
oraz skasowanie niniejszej wiadomości. Nieuprawnione kopiowanie, ujawnianie osobom trzecim lub rozpowszechnianie 
niniejszej wiadomości jest zabronione.  
Note: This message may contain confidential or proprietary information intended only for the addressee. If it is not Mr. / Ms 
designated addressee, or if you received Mr. / Ms this message in error, please feel free to send it to the appropriate person or 
inform the sender immediately by sending information "received in error" and delete this message. Unauthorized reproduction, 
disclosure to third parties or distribution of this message is prohibited.  
---------------------------------------------------------------  


