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CDMA w Plusie

 Fakty:

 zakup spółki Nordisk Polska przez Polkomtel, 

 częstotliwość 410 Mhz,

 start testów – 14.03.2011,

 na koniec 1Q 2011 ok. 400 uruchomionych nadajników.

 Oferty Plusa na bazie CDMA:

 PMR – usługa komunikacji dyspozytorskiej na potrzeby kluczowych 

klientów sektora publicznego (energetyka, służby mundurowe, 

ratownicze), 

 iPlus CDMA – usługa dostępu do Internetu, udostępniona przede 

wszystkim w rejonach, w których do tej pory nie była dostępna szybka 

transmisja danych (3G). 
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Czemu CDMA w ofercie iPlus?

 Wciąż niska penetracja internetu na obszarach wiejskich.

 Wysoki udział sprzedaży iPlusa poza miastami.

 Poza miastami Plus posiada głównie 2G (EDGE/GPRS) z szybkością 

transmisji do 240 kbps.

 Ok. 25% klientów kupuje iPlusa jako substytut łącza stacjonarnego.

Wielkość miejscowości a odsetek korzystających z internetu*

*Na podstawie Diagnoza 
Społeczna 2009
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Atuty CDMA

 Wielkim atutem CDMA jest bardzo duże pokrycie terenu

 Dlatego CDMA budujemy na terenach nisko zurbanizowanych gdzie:

 budowa sieci 3G na paśmie 2100 jest nieefektywna,

 sieć 2G daje niesatysfakcjonujące parametry (niskie prędkości).

GSM 900CDMA GSM 1800 3G
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Obecny zasięg internetu w Plusie w technologiach 3G i 2G



6

Internet w Plusie we wszystkich technologiach (I kwartał 2011r.)
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Rozwój internetu w technologii CDMA na koniec 2011 r.
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Oferta iPlus CDMA dla nowych klientów

 Prosta konstrukcja – 3 plany 

taryfowe. 

 Bez limitów - od godziny 

24:00 do 9:00 bez 

dodatkowych opłat znosimy 

limity danych.

 Weź na próbę - możliwość 

przetestowania usługi przez 

7 dni.
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Oferta iPlus CDMA dla obecnych klientów iPlus

 Dla obecnych klientów iPlus

są większe limity danych do 

wykorzystania oraz dwa 

pierwsze miesiące bez 

opłat.

 Bez limitów - od godziny 

24:00 do 9:00 bez 

dodatkowych opłat znosimy 

limity danych.

 Weź na próbę - możliwość 

przetestowania usługi przez 

7 dni.



Modem DGT CT-680 USB

• Transmisja danych EvDO

Rev A

• Obracane złącze USB

• Antena zewnętrzna

• iPM CDMA

• Zero CD

Modem AnyData

ADU-520L USB

• Transmisja danych 

EvDO Rev A

• Obracane złącze USB

• Antena zewnętrzna

• iPM CDMA

• Zero CD

Router Axesstel

MV 410LR

• Transmisja danych EvDO Rev

A

• Ethernet 4 gniazda RJ45; 

10/100 Mb/s

• WLAN 802.11. b/g

• Dwie anteny zewnętrzne 

CDMA

• Dwie anteny zewnętrzne WiFi

• Lokalne zarządzanie za 

pomocą przeglądarki
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Modemy i router



Dziękujemy!


