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Spoštovani,
obveščamo vas, da se na vašem območju začenja gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE, ki bo
omogočalo priključitev na prvi optični priključek v vašem gospodinjstvu. Podjetje RUNE Enia d.o.o. vam
bo zgradilo optično omrežje visokih hitrosti, s katerim boste lahko prosto izbirali ponudnike storitev
(obstoječi operaterji), ki ponujajo televizijske, telefonske in internetne pakete.
Kot prejemniku te pošte vam sporočamo, da je naslov, na katerega smo poslali ta dopis, uvrščen na
seznam naslovov za izgradnjo omrežja RUNE.
Za zagotovitev optičnega priključka v vašem domu je treba izpeljati naročilo priključka.* Enkratni strošek
izgradnje optičnega priključka med gradnjo** znaša 150,00 € (DDV vključen) za gospodinjstva in 167,13 €
(DDV vključen) za pravne subjekte. V plačilo je vključeno tudi nadaljnje vzdrževanje priključka.
Podjetje Eurocon d.o.o. vam kot pogodbeni partner za sklepanje pogodb za gradnjo priključkov podjetja
RUNE Enia d.o.o. omogoča brezplačno pomoč pri naročanju optičnih priključkov in telekomunikacijskih
storitev. V ta namen vas vabimo, da izpolnite priložen obrazec za povpraševanje po izgradnji priključka
v roku 14 dni od prejema pošte. Izpolnjeni obrazec pošljite na naš naslov z navadno pošto ali v
elektronski (skenirani ali poslikani) obliki na naslov narocanje@eurocon.si. Če je naslov, za katerega
boste poslali povpraševanje, v naboru naslovov, kjer bo RUNE gradil optične priključke, vam bomo
na podlagi izpolnjenega obrazca kot pogodbeni partner podjetja RUNE Enia d.o.o. pripravili pogodbo
o izvedbi optičnega priključka in soglasje lastnika za izvedbo del. Na elektronski oziroma hišni naslov
(odvisno od izbranega načina poslovanja) boste prejeli dokumente, ki jih je potrebno podpisati in vrniti v
skladu z navodili ob prejemu dokumentov.

* Priključke v odprtem omrežju RUNE bodo lahko naročili le tisti uporabniki, ki so uvrščeni na seznam za izgradnjo.
** Kasnejša izgradnja priključka je možna, vendar bo naročnik kril vse dejanske stroške izgradnje priključka.
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POTEK NAROČILA IN IZGRADNJA OPTIČNEGA PRIKLJUČKA RUNE

1

Izpolnitev obrazca za povpraševanje
V skladu z navodili izpolnite in vrnite priloženi obrazec za povpraševanje po optičnem priključku RUNE.

2

Podpis in vračilo dokumentacije za izgradnjo optičnega priključka
Na podlagi pravilno izpolnjenega obrazca za povpraševanje po optičnem priključku RUNE boste prejeli Pogodbo o
izgradnji uporabniškega priključka, Soglasje za izgradnjo uporabniškega priključka in Soglasje za obdelavo podatkov.
Prejeto dokumentacijo preberite, podpišite, skenirajte ali slikajte in pošljite na narocanje@eurocon.si ali pa podpisano
pošljite na Eurocon d.o.o., Dunajska 159, 1000 Ljubljana. V primeru stavbe s 4 ali več stanovanjskimi enotami je
potrebno priložiti tudi soglasje večine etažnih lastnikov.

3

Plačilo optičnega priključka
Predračun za plačilo optičnega priključka RUNE boste prejeli 3 mesece pred planiranim datumom izgradnje PAN
omarice v vašem naselju, na katero bodo priključeni končni uporabniki v določenem območju. Predračun bo potrebno
poravnati pred začetkom gradnje hišnega optičnega priključka.

4

Informativni sestanki z občani
Pred začetkom ali v času gradnje primarnega voda bo podjetje Eurocon d.o.o. skupaj z občino organiziralo sestanke
z občani, kjer bo podrobneje predstavljen potek gradnje optičnega omrežja RUNE, hkrati pa se bo odgovarjalo na
morebitna vprašanja občanov glede naročila in gradnje optičnega priključka RUNE ter uporabe storitev.

5

Gradnja po zraku ali podzemno
• Povezovanje z infrastrukturo RUNE se praviloma izvaja prostozračno, s samonosnim optičnim kablom, običajno
po že obstoječih drogovih elektro distribucije in/ali Telekoma Slovenije.
• V primeru, da je druga infrastruktura v naselju izvedena podzemno in do objekta naročnika že obstaja ustrezna
prehodna cevna kanalizacija, bo RUNE priključek izvedel po tej infrastrukturi.
• V primeru, da je druga infrastruktura v naselju izvedena podzemno, in ne obstaja ustrezna cevna kanalizacija ali ta
ni prehodna, mora naročnik na lastne stroške zagotoviti ustrezno prosto cev od stavbe do stika z javno površino,
kjer bo RUNE zagotovil priklop na omrežje.

6

Gradnja priključka na vašem naslovu
Pred izgradnjo priključka za končnega uporabnika bo posamezno naselje obiskala izvedbena ekipa RUNE, ki bo z
naročnikom uskladila možen način izgradnje na posameznem naslovu. Predpogoj za obisk izvedbene ekipe je plačilo
predračuna.

7

Izgradnja optičnega priključka – priklop
Rune bo zgradil celotno notranjo optično napeljavo, vključno z inštalacijo optičnega modema. Za potrebe spajanja
optičnih kablov se na primernem mestu na zunanji steni vaše stavbe izvrta drobna uvodnica (razen, če ta že obstaja),
skozi katero se v vaš dom napelje optični kabel, odprtina pa se nato zaščiti, da nikakor ne ogroža varnosti in zasebnosti
vašega doma.

8

Naročilo telekomunikacijskih storitev
Dostop do storitev vam bo omogočen s strani izbranega ponudnika, s katerim morate skleniti naročniško pogodbo v
roku 90 dni od izgradnje optičnega priključka. V nasprotnem primeru boste obvezani za plačilo pogodbene kazni.

