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Prywatne aparaty publiczne zaczął instalować w Wielkopolsce niezależny operator telefonii przewodowej Netia.
Pierwsze aparaty pojawiły się w budynkach publicznych Kalisza, Ostrowa, Ostrzeszowa i Kępna. Następne będą
instalowane w Swarzędzu, Wrześni, Pile, Chodzieży i Czarnkowie, a w przyszłym roku w Poznaniu. Netia instaluje
dwa rodzaje aparatów wrzutowych produkowanych przez polską firmę "Telkom-Telos". Pierwszy AWS-7 przypomina
używane dotąd również przez Telekomunikację aparaty na żetony, jednak specjalnie dla Netii zostały one
przystosowane do przyjmowania monet jednozłotowych i 50-groszowych. Drugi typ aparatów to Diament. Będą one
instalowane głównie w klubach, kawiarniach i sklepach, tam gdzie właściciel numeru Netii chce udostępnić odpłatnie
swój telefon gościom. Można z nich korzystać, wrzucając monety 50-groszowe albo jednozłotowe. Zdaniem
pracowników działu technicznego Netii aparaty na monety są wygodniejsze od tych na żetony. Aparaty Netii są
podłączone do centrali tonowej. Dzięki temu można wybrać numer wewnętrzny w automatycznej centrali jakiejś
instytucji. Pierwszy aparat Diament zainstalowano w kawiarni internetowej w Ostrowie Wlkp. W Kaliszu taki aparat
pojawi się za kilka dni w budce telefonicznej Netii w nowo otwieranej restauracji McDonald's Drive. Aparaty
standardowe AWS-7 zostały zainstalowane już w kilku kaliskich szkołach - m.in. w Gimnazjum im. Asnyka. Od wiosny
telefony Netii będą instalowane także "pod chmurką". Prawdopodobnie pojawią się także aparaty na karty czipowe.
Wszystkie automaty Netii mają swój numer, pod który można zadzwonić do osoby czekającej przy telefonie.
Kaliski Zakład TP SA nie obawia się konkurencji Netii. - Wszyscy operatorzy sieci telefonicznych mają obowiązek
posiadania 1 proc. aparatów publicznych w stosunku do ogólnej liczby abonentów - tłumaczy Ryszard Mąkowski,
zastępca dyrektora kaliskiej Telekomunikacji.
W sumie Netia ma 140 tys. abonentów w kraju, więc musi mieć co najmniej 1400 aparatów publicznych. W
Wielkopolsce Netia ma blisko 25 tys. abonentów - zostanie zatem zainstalowanych 250 aparatów.
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