
 
 
 
 

 

Jak mog ę stwierdzi ć czy internet działa 
niezawodnie i mam wła ściw ą szybko ść? 

 

Wejdź na stron ę www.speedtest.pl, nast ępnie przejd ź w dół do miejsca 
gdzie znajduje si ę prędkościomierz i kliknij „START”. Poczekaj a ż 
zakończy si ę test. W lewym małym pr ędkościomierzu wy świetla si ę 
prędkość download (pr ędkość pobierania danych – do u żytkownika), 
natomiast w prawym wy świetla si ę prędkość upload (pr ędkość wysyłania 
danych – od u żytkownika). Pomiar nale ży wykona ć co najmniej 3-krotnie. 
Średnia tych pomiarów b ędzie faktycznym wynikiem. Im wi ęcej testów 
wykonasz, tym wynik b ędzie bardziej dokładny. 
 

Żebyśmy nie byli pos ądzani o nieuczciwo ść, opisujemy jeszcze jeden 
tester pr ędko ści internetu. 
 

Wejdź na stron ę www.speedtest.net , nast ępnie kliknij: ROZPOCZNIJ 
TEST. Poczekaj a ż test dobiegnie do ko ńca. U góry wy świetli si ę wynik: 
download (r ędkość pobierania), upload (pr ędkość wysyłania). Pomiar 
należy wykona ć co najmniej 3-krotnie. Średnia tych pomiarów b ędzie 
faktycznym wynikiem. Im wi ęcej testów wykonasz, tym wynik b ędzie 
bardziej dokładny. 
 

Porównaj pr ędkość naszego internetu z konkurencj ą i dokonaj wyboru! 
U nas co obiecane to wykonane! 

Nasze stawki i ceny znajdziesz na pierwszej stronie  tej oferty. 

 

Przede wszystkim jako ść internetu i serwis, oraz szybko ść modernizacji 
łączy. Przykładem jest to, że już ponad połowa naszych klientów 

podł ączona jest do technologii Airmax, która daje o wiel e większą 
przepustowo ść i stabilno ść łącza od starszych technologii. Nast ępną 

różnicą jest podł ączenie wszystkich klientów w Polsce do pasma 5GHz. 
Stare pasmo 2,4GHz jest ju ż nieu żywane. Co wi ęcej, jako pierwszy 

dostawca internetu oferujemy klientom wybór pomi ędzy  
taryf ą „S” – wspóln ą (dzielon ą), lub „N” – stał ą (nie dzielon ą). 

 

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 
 

SAO – kompleksowe usługi w dziedzinie techniki obliczeniowej  
www.saocomp.cz  dział:  Dla polskich klientów 

Jak mierzy ć prędkość łącza 
internetowego?  

Co głównie ró żni nas od 
konkurencji?  


