НЕ ВИКОРИСТОВУЙ, НЕ КУПЛЯЙ, НЕ ДАРУЙ радіотелефон стандарту DECT 6.0 !
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ПОРАДИ: Слід зазначити, що за зовнішнім виглядом радіотелефони різних

стандартів DECT схожі, тому під час покупки радіотелефону (радіопродовжувача)
перевірте відсутність напису DECT 6.0 на корпусі радіотелефону та на заводській
упаковці. Якщо на корпусі бази, трубки, або заводській упаковці що входять до
комплекту радіотелефону, є напис DECT 6.0, то необхідно відмовитися від
придбання такого радіотелефону (дивись приклади).
Всі дозволені до використання в Україні моделі радіотелефонів (радіопродовжувачів) внесені до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних
пристроїв, що можуть застосовуватися на території України. Тобто, перевірити
конкретну модель можливо за зазначеним Реєстром, який оприлюднений на вебсайті НКРЗІ у рубриці «Радіочастотний ресурс»

Радіотелефон стандарту DECT 6.0 –
бездротовий
стаціонарний
радіотелефон
(радіопродовжувач), що працює в діапазоні
частот 1920,0 – 1930,0 МГц, який визначений
державою для розвитку мобільного (рухомого)
зв‘язку 3G-технології.
Радіотелефон стандарту DECT 6.0 створює
радіозавади стільниковому радіозв’язку за 3Gтехнологією, що призводить до зниження
якості роботи 3G мереж, тому використання
заборонено в Україні та Європі.
Використовувати радіотелефон стандарту DECT 6.0
ЗАБОРОНЕНО!
Відповідальність
за
використання
радіотелефонів стандарту DECT 6.0:
Адміністративна: штраф 510 – 680 грн., ті
самі дії, вчинені повторно протягом року після
накладення
адміністративного
стягнення,
тягнуть за собою відшкодування збитків,
завданих оператору, та штраф 850 – 1700 грн.
(Стаття 148-1 Кодексу України про
адміністративні правопорушення).
Кримінальна: штраф 10200 – 17000 грн. або
обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або
позбавленням волі на строк до 3 років, з
позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до 2
років або без такого.
Ті самі дії, вчинені повторно або за
попередньою змовою групою осіб, або якщо
вони заподіяли значну шкоду караються
позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з
позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до 3
років.
(Стаття
361
Кримінального
кодексу
України).

