
 
 
 
 
 
Nowością w ostatnim czasie jest to, że oferujemy 2 rodzaje połączeń internetowych. Połączenie 
tzw. Połączenie wspólne , w cenniku oznaczone symbolem (taryfa S), oraz obecne połączenie 
internetowe oznaczone w cenniku symbolami (taryfa N lub A). 
 
Na drugiej stronie przedstawiamy różnicę poszczególnych taryf i stawek, tak aby klienci mogli się 
zorientować jak to działa. 
 

Taryfy wspólne oferujemy jako pierwszy operator sie ci bezprzewodowej w tym 
obszarze. Skorzystaj z tej nowej mo żliwo ści i korzy ści! 

 

Nowy cennik poł ączeń internetowych 
 

Cena 

niesięcznie 

v Kč/zł 

 z VAT 

5GHz  

"S" taryfa 

5GHz 

"N" taryfa 

5GHz 

"A" taryfa 

300/50 12288 / 2048 6144 / 3072 4096 / 2048 

400/67 *14336 / 3072  8192 / 3584 6144 / 2560 

500/83 *16384 / 4096  10240 / 4096 8192 / 2560 

700/117   12288 / 5120 10240 / 3072 
 

* Tą prędko ść możemy zaoferowa ć wszystkim klientom, 
którzy korzystaj ą z Airmax technologii. 
 

Klienci którzy do tej pory korzystają ze starej taryfy „A“ mogą 
bezpłatnie  zmienić taryfę na „N“ lub „S“. W tym celu zapraszamy do 
siedziby firmy SAO Computers na podpisanie nowej umowy. 
 
 

Pomiędzy taryfą „N“ a „S“ jest możliwość przechodzenia bez 
dodatkowych opłat i podpisywania umów raz w miesiącu! 
 
Porównanie taryfy „S“ i „N“ znajdziecie Państwo na drugiej stronie.  
 

 

Firma: Radovan Ochvat SAO Computers, Lipová 78, Hať 
pol. tel.: 327 072 159, pol. tel. kom.: 793 264 159,  

www.saocomp.cz , saocomp@saocomp.cz , sao.skype 
 



Porównanie taryfy „S“ i „N“ 
 
1) Połączenie wspólne (pr ędkośći), taryfa S: Oznacza to, że w zależności od pojemności 
nadajnika i liczby użytkowników w danym momencie pobierania, możemy zaoferować określoną 
prędkość. Pojemność nadajnika w rzeczywistej pracy, 5GHz bez technologii Airmax wacha się 
pomiędzy 15 a 25Mb w zależności w jakim środowisku pracuje i gdzie znajduje się nadajnik. 
Natomiast rzeczywista pojemność nadajnika który pracuje w paśmie 5GHz z technologią Airmax 
wynosi od 30 do 70Mb, w zależności od środowiska w jakim pracuje i znajduje się nadajnik.  
 
Przedstawiamy przykład pracy nadajnika z technologi ą Airmax: 
Zakładamy przepustowość 30Mb. 
Poniższa tabela przedstawia jaką prędkość uzyskają poszczególni użytkownicy, którzy w tym 
samym czasie rozpoczną ściąganie danych, przy taryfie S_300 (patrz tabela na drugiej stronie). 
1 użytkownik – szybkość użytkownika = wolne 30Mb – klient ma prędkość 12Mb 
2 użytkowników – szybkość użytkownika = wolne 30Mb – każdy ma prędkość 12Mb 
3 użytkowników – szybkość użytkownika = wolne 30Mb/3 – każdy ma prędkość 10Mb 
5 użytkowników – szybkość użytkownika = wolne 30Mb/5 – każdy ma prędkość 6Mb 
10 użytkowników – szybkość użytkownika = wolne 30Mb/10 – każdy ma prędkość 3Mb 
 
Na tym przykładzie widać więc, że jeżeli użytkownik jest podłączony do nadajnika gdzie na przykład 
jest 30 klientów i 10 z nich będzie pobierało dane, to prędkość każdego będzie wynosiłą 3Mb. Jest 
to logiczne, ponieważ pojemność nadajnika nieskończona. 
 
Zaleta: Jeżeli w tym samym czasie z internetu nie korzysta dużo użytkowników, klient ma 
połaczenie o wysokiej prędkości. 
 
Wada: W momencie wzmożonego korzystania z internetu, czyli dużej ilości użytkowników, prędkość 
może być niższa od stałej taryfy N lub A. Dzieję się tak z prostego powodu, gdyż prędkość 
połączenia dzieli się na wszystkich użytkowników. Niemożliwe jest również zagwarantowanie 
prędkości z jaką klient ma i powinien mieć dostęp do internetu. 
 
2) Dotychczasowe taryfy (pr ędkości) N i A: Są to połączenia internetowe, które oferujemy w 
ramach taryfy „N“ oraz „A“. Dokładamy wszelkich starań, aby prędkość na którą klient się 
zdecyduje, faktycznie była zgodna z taryfą przez 24 godz na dobę. Dlatego na bieżąco 
monitorujemy przesył poszczególnych nadajników, a tam gdzie pojemność nadajnika jest zbyt mała, 
budujemy nowe. Jeżeli klient ma taryfę N_300, to prędkośc musi wynosić 6Mb zarówno w dzień 
(kiedy użytkowników jest mniej) jak i wieczorem, (gdzie przy taryfie „S“ prędkośc może wynosić 
nawet 2Mb albo mniej). Dlatego w odróżnieniu od konkurencji, używamy technologii Airmax, która 
relnie pracuje pomiędzy 30 a 70Mb, w zależności od środowiska i odległości w jakiej pracuje 
nadajnik. Technologia Airmax jest budowana tam, gdzie jest duża ilość klientów na jeden nadajnik, 
aby zwiększyć przesył, oraz żeby zawsze była wystarczająca przepustowość nadajnika.  
 
Zaleta: Jeżeli klient ma mniejszą prędkość niż gwarantowana w umowie, może zgłosić ten fakt do 
naszego serwisu, który zajmie się tym problemem.  
 
Wada: W takim przypadku nie możemy zaoferować prędkości 12Mb, dlatego, że pojemność 
nadajnika byłaby niedostateczna. 

 
Każdy mo ż sam zdecydowa ć, czy taryfa wspólna „S“, czy taryfa 
ze stał ą prędko ścią „N“ lub „A“ b ędzie bardziej odpowiadała.  


