Indicatori de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet
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–
2018.06.30

3076

1807007

1.7
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–
2018.06.30

1214
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–
2018.06.30
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1807007
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Parametru

Intervalul
de
esantionar
e
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solutionare a
reclamațiilor
primite de la
utilizatorii
finali, altele
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furnizor

A6.Termenul
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–
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0

0

0.47

69.38
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