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Optické trasy Eustream

Spoločnosť Eustream vlastní optickú infraštruktúru ktorú tvorí viac ako 600 km

optických vedení na Slovensku.

Hlavná trasa vedie prevažne južnou časťou Slovenska z bodu Ruská (východ) po

bod Brodské (západ).

 Jeden z uzlov optickej siete Eustream je zároveň najväčšie slovenské kolokačné a

dátové centrum SITELPOP nachádzajúce sa v Bratislave – Petržalke, čo umožňuje

široké možnosti pre ďalšie prepojenie v rámci domácej i zahraničnej konektivity.

Optické vedenia na jednotlivých trasách sú pravidelné udržiavané a obnovované

súbežne s plynárenskou infraštruktúrou spoločnosti.

Na uvedených trasách disponuje Eustream voľnou kapacitou optických

vlákien, ktoré ponúka na prenájom.
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Mapa optických trás a zoznam prípojných bodov
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Špecifikácia ponúkanej služby

 Prenájom páru/párov nenasvietených optických vlákien Dark Fibre ITU-T G.652*

medzi bodom A a bodom B na uvedených optických trasách vo vlastníctve Eustream.

 SLA parametre prenájmu:

 Response time: 1 hod.

 Fix time: 24 hod.

 Nahlasovanie porúch: 24x7

 Možnosť odbočenia/pripojenia z vyznačených bodoch na mape prostredníctvom

vyvedenej optickej spojky.

* Eustream ako prenajímateľ nebude mať žiadny prístup k prenášaným dátam cez prenajaté nenasvietené optické vlákna
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Kontakt

 V prípade záujmu o prenájom páru/párov nenasvietených optických vlákien Vás

žiadame o predloženie požiadavky, ktorá bude obsahovať názvy prípojných bodov A a

B trasy a počet párov, o ktoré máte záujem.

 Požiadavku Vás žiadame zaslať na kontaktnú osobu:

Kristína Droščinová

e-mail: kristina.droscinova@eustream.sk

tel. +421 (2) 6250 7201, mobil +421 907 720 737

 Následne Vami predložená požiadavka prejde interným technických šetrením a o

výsledku Vás budeme informovať v čo najkratšom čase.

 Cena prenájmu a zriadenia služieb bude predmetom obchodného jednania a je

závislá od výsledku vykonaného technického šetrenia realizovateľnosti požiadavky.
Upozornenie pre záujemcov, ktorí sú súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku s Eustream: 

Eustream ako prevádzkovateľ prepravnej siete (PPS) môže poskytovať služby inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku (VIP) ako PPS, alebo ktorá nad 

osobou, ktorá je súčasťou toho istého VIP ako PPS priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, len na základe predchádzajúceho súhlasu ÚRSO s podmienkami poskytovania služby.
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