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Dostępność
 

Internetu szerokopasmowego

ADSL                +               CDMA                +    Internet Satelitarny

100% terytorium Polski100% terytorium Polski
 i jej mieszkai jej mieszkańńccóów w zasiw w zasięęgugu

 Internetu szerokopasmowego Grupie TPInternetu szerokopasmowego Grupie TP

ok.70% terytorium          +    71% terytorium         +     100% terytorium
Do końca H1 2010 CDMA 
obejmie swym zasięgiem 

90%
 

powierzchni Polski, w 
tym 93% mieszkańców

Koniec z Koniec z „„biabiałłymi plamamiymi plamami””
 

w dostw dostęępie do Internetupie do Internetu
 w Grupie TPw Grupie TP

(81% gospodarstw domowych)
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Internet Satelitarny –
 

opis oferty

Oferta „Internet Satelitarny” skierowana jest do którzy nie 
mają alternatywnych możliwości uzyskania dostępu do 
Internetu
Minimum formalności – zamówienie telefoniczne, 

dostarczenie sprzętu kurierem

W salonach TP pomożemy w załatwieniu formalności 
kredytowych

Oferta dostępna dla wszystkich Klientów

Główne cechy produktu

TP od 01-września

 

świadczy
usługę

 

dostęp do
Internetu satelitarnego
w partnerstwie z firmą

SES Astra SA (dostarcza usługę)
i Newtec (dostarcza sprzęt).

Produkt dostępny jest w trzech
nielimitowanych opcjach transferu:

512/96

 

kb/s, 1024/128

 

kb/s
i 2048/128

 

kb/s. 

Schemat usługi

Do odbioru usługi niezbędny jest zestaw sprzętowy,
w skład którego wchodzi:
•

 

antena satelitarna o średnicy 79 cm
•

 

interaktywny konwerter (dwukierunkowy)
•

 

terminal
•

 

kable
•

 

narzędzie do ustawienia anteny

Usługa nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania.

Realizacja zamówienia trwa od 3 do 5 dni

Przy świadczeniu usługi stosowana jest
polityka FUP (Fair Usage Policy),

polegająca na zrównaniu szans dostępu
do Internetu w sytuacji przeciążenia satelity
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Internet Satelitarny –
 

cennik

Internet Satelitarny, opłaty dodatkowe

Zestaw Instalacyjny 1599 zł

Opłata aktywacyjna 122 zł

Internet Satelitarny w opcji: Umowa na czas 
nieokreślony

do 512kb/96 kb 149 zł

do 1 Mb/128 kb 199 zł

do 2

 

Mb/128 kb 349 zł

Zamówienia na
bezpłatnej infolinii:

800 202 202

Wniosek kredytowy na zakup
zestawu można złożyć

w salonach TP.
Oferta kredytowa
(10 rat, 1% mies.)

przygotowana została przy
współpracy z Lukas Bankiem
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Szerokopasmowy Internet Satelitarny –
 

TP na tle konkurencji

229 zł

499 zł

289 zł
299 zł

239 zł

429 zł

149 zł

199 zł

349 zł

0,00 zł

100,00 zł

200,00 zł

300,00 zł

400,00 zł

500,00 zł

600,00 zł

512/96 1M/128 2M/128

X3MConnect SkyConnect TP

Ceny Internetu Satelitarnego na tle umów 12 mies. Ceny Internetu Satelitarnego na tle umów 24 mies.

Oferta Internet Satelitarny w TP jest porównywalna cenowo z ofertami konkurencji, 
a przewaga oferty jest umowie na czas nieokreślony

438 zł

268 zł

177 zł
189 zł

239 zł

379 zł

149 zł

199 zł

349 zł

0,00 zł

100,00 zł

200,00 zł

300,00 zł

400,00 zł

500,00 zł

600,00 zł

512/96 1M/128 2M/128
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Szerokopasmowy Internet Satelitarny –
 

podsumowanie
Za
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dostdostęęp kablowyp kablowy

dostdostęęp mobilny 3Gp mobilny 3G

dostdostęęp CDMAp CDMA

Oferta Grupy TP:
neostrada oraz Orange Freedom

Oferta Grupy TP:
Orange Free

Oferta Grupy TP:
Orange Freedom PRO

dostdostęęp satelitarnyp satelitarny
Oferta Grupy TP:

Internet Satelitarny

DostDostęęp satelitarny stanowi dopep satelitarny stanowi dopełłnienie oferty internetowej w Grupie TPnienie oferty internetowej w Grupie TP
DziDzięęki niemu, Internet szerokopasmowy jest w caki niemu, Internet szerokopasmowy jest w całłej Polsceej Polsce
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