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Wygodnie

Dzi  dost p do 

Internetu mo na 

uzyska  na wiele 

sposobów – przez 

kabel telewizyjny, 

telefoniczny, 

przez po czenie 

satelitarne, 

radiowe, przez sie

telefonii komórkowej 

b d  sie

energetyczn .

Które rozwi zanie 

jest najlepsze? Od 

czego powinni my 

uzale nia  wybór?

PRZEGL D RYNKU

i ...swobodnie

Internet w domu

Micha  St pie

Przegl daj c oferty dostawców us ug internetowych (w skrócie nazywanych ISP – 

Internet Service Provider), atwo zagubi  si  w g szczu technologii, specyfikacji i cen. 

Tymczasem wi kszo  funkcjonuj cych w Polsce dostawców czy dzia a w oparciu 

o jedn  z czterech najbardziej popularnych technologii.

W dostarczaniu Internetu drog  przewodow  specjalizuj  si  operatorzy telefonii 

stacjonarnej, korzystaj cy z technologii ADSL (tak dzia a np. popularna neostrada 

tp), a tak e liczne sieci telewizji kablowych. Internet bezprzewodowy udost pnia-

j  natomiast g ównie lokalne sieci Wi-Fi, skupiaj ce od kilkunastu domów do kilku 

osiedli.
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Od pewnego czasu warto skorzysta , do 

celów prywatnych, z oferty operatorów sie-

ci telefonii komórkowych. Jest to mo liwe 

dzi ki taniej cym cenom abonamentu oraz 

szybkiemu rozwojowi samej technologii. 

Niegdy  Internet z komórki ledwo dorów-

nywa  pr dko ci  starym modemom telefo-

nicznym, obecnie zapewnia wysoki kom-

fort pracy w dowolnym miejscu w Polsce, 

a w najwi kszych miastach przewy sza na-

wet to, co oferuj  dostawcy tradycyjnych -

czy sta ych.

Internet przewodowy
Internet przewodowy jest wci  najta -

szym rozwi zaniem – zarówno je eli cho-

dzi o miesi czne wydatki na abonament, jak 

i pod wzgl dem wydatków na zakup nie-

zb dnych urz dze , które wykorzystamy 

potem do rozdzielenia Internetu na wszyst-

kie komputery w domu.

Dlatego je eli tylko mamy pod czony do 

domu telefon stacjonarny lub nasz dom znaj-

duje si  w obr bie dzia ania sieci telewi-

zji kablowej, warto w pierwszej kolejno ci 

sprawdzi , czy t  sam  drog  mo na pod -

czy  si  do Internetu. 

Pierwsza metoda doprowadzania 

Internetu drog  przewodow  to cza 

ADSL. Chocia  sam skrót mówi niewiele, 

to w a nie ta technologia kryje si  m.in. za 

popularn  neostrad  tp. ADSL wykorzystu-

je zwyk e miedziane przewody telefonicz-

ne. W przeciwie stwie do tradycyjnych 

modemów, ADSL pozwala na jednoczesne 

korzystanie z Internetu i rozmowy przez te-

lefon.

Internet w ADSL jest bardzo szybki i nie-

drogi. cze o przepustowo ci 256 kb/s, 

wystarczaj ce do wygodnego przegl da-

nia stron i okazjonalnego ci gania pli-

ków, to wydatek ok. 80 z  miesi cznie przy 

umowie na czas okre lony. Za trzykrotno

tej sumy mo na mie  do dyspozycji cze 

umo liwiaj ce ci ganie danych z pr d-

ko ci  do 6 Mb/s, czyli kilkunastokrotnie 

szybsze.

Czy to rozwi zanie ma jakie  wady? Dla 

przeci tnego odbiorcy tylko jedn , a miano-

wicie dost pno . Technologia ADSL wyma-

ga, aby nasz dom znajdowa  si  w odleg o ci 

nie wi kszej ni  6 kilometrów od centrali te-

lefonicznej, cho  nawet to nie daje gwaran-

cji, e cze b dzie wówczas dzia a  z pe n

pr dko ci . Optymalny zasi g to 2 kilome-

try, st d te  du a popularno  tej us ugi 

w miastach.

Podobnie wygl da oferta sieci telewi-

zji kablowych. Dzi ki wykorzystaniu 

nowoczes nych wiat owodów s  one w sta-

nie zapewni  wysokie transfery danych. 

Problemem jest jednak ograniczony zasi g

i fakt, e nie wszystkie lokalne sieci kablo-

we, szczególnie te mniejsze, udost pnia-

j  us ug  dost pu do Internetu. Tam, gdzie 

to mo liwe, warto jednak zainteresowa  si

tak  ofert . Tak jak w przypadku techno-

logii ADSL, korzystanie z Internetu w a-

den sposób nie koliduje z podstawow  us u-

g , w tym przypadku odbiorem kana ów

telewizyjnych, a tak e coraz cz ciej tele-

foni  stacjonarn . Jest to idealne rozwi za-

nie dla osób szukaj cych najszybszego do-

st pu do Internetu. Operator sieci kablowej 

UPC Polska oferuje cza o przepustowo ci 

20 Mb/s w cenie 149 z  miesi cznie na czas 

nieokre lony. I chocia  wy cig na oferty 

w ród dostawców Internetu trwa w najlep-

sze, to w a nie sieci kablowe od zawsze ku-

si y klientów najlepszymi parametrami.

Internet bezprzewodowy
Z us ug firm dostarczaj cych Internet dro-

g  bezprzewodow  najcz ciej korzystaj

mieszka cy wi kszych osiedli domków jed-

norodzinnych. Wi ksz  wspólnot  sta  na 

to, aby zamówi  u wi kszego operatora do-

prowadzenie Internetu za po rednictwem 

kabli. Nast pnie uruchamiana jest bezprze-

wodowa sie  lokalna, do której za odpo-

wiedni  op at  mo e pod czy  si  ka dy

zainteresowany. 

Sieci bezprzewodowe okre la si  mianem 

Wi-Fi. Jest to ten sam standard, którego 

u yjemy potem do po czenia wszystkich 

komputerów w domu. Jedyna ró nica po-

lega na tym, e w a ciciele sieci lokalnych 

rozci gaj cych si  na przestrzeni nawet do 

kilku kilometrów korzystaj  z dedykowa-

nych urz dze , przeznaczonych do przesy-

ania sygna u na wi ksze odleg o ci. S u

do tego tzw. punkty dost powe, wyposa o-

ne w specjalne anteny. Kilka takich punk-

tów jest w stanie podtrzymywa  silny sy-

gna  radiowy na terenie ca ego osiedla. Do 

odbioru danych s u y taki sam punkt do-

st powy, uruchomiony w domu. W prakty-

ce jest to niewielkie urz dzenie, które mo -

na postawi , np. na parapecie. Domowy 

punkt dost powy mo na nast pnie pod -

czy  do naszego komputera za pomoc  ka-

bla lub przy czy  do naszej ma ej sieci 

bezprzewodowej (o której w dalszej cz ci 

artyku u).

Sieci Wi-Fi ciesz  si  du  popularno ci

w mniejszych miejscowo ciach i na obrze-

ach du ych miast. Mog  obejmowa  swoim 

zasi giem od kilku domów a  po ca e osie-

dle lub nawet cz  miasteczka. Ceny ró -

ni  si  w zale no ci od regionu i dostawcy 

cza. Nie s  to jednak rozwi zania drogie, 

a miesi czny abonament rzadko przekracza 

100 z .

Pewnym minusem tego typu us ug bywa 

jednak ich awaryjno  oraz niskie transfe-

ry. Zdarza si , e uruchomieniem sieci lo-

kalnej zajmuj  si  osoby bez odpowiedniej 

wiedzy, wykorzystuj ce najta szy sprz t. 

Cz ste jest tak e zapychanie g ównego -

cza przez nadmiern  liczb  u ytkowników. 
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 Jedna karta, trzy wcielenia. 

Ta sama sieciowa karta 

bezprzewodowa mo e mie  z cze 

PCI, USB lub PCMCIA
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 Kupuj c router Asus WL-520gC, 

za cen  niewiele ponad 100 z ,

otrzymujemy wietnie zaprojektowane 

urz dzenie, którego nie trzeba chowa

g boko pod biurkiem

 Stosuj c dodatkowe punkty dost powe, 

takie jak urz dzenie MAXg Wireless Access 

Point, mo na powi kszy  zasi g sieci 

bezprzewodowej o po ow , bez utraty jako ci

po czenia

fo
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Przegl d rynku

Dlatego najlepszym rozwi za-

niem jest wynegocjowanie okre-

su próbnego lub zasi gni cie opi-

nii s siadów przed wykupieniem 

us ugi, szczególnie je eli planu-

jemy podpisa  umow  na czas 

okre lony.

W sytuacji, gdy Internet chce-

my wykorzysta  g ównie do prze-

gl dania stron internetowych 

oraz odbierania poczty elektro-

nicznej, warto zapozna  si  bli-

ej z ofert  operatorów komór-

kowych. Internet z telefonu 

komórkowego rozwija si  obec-

nie najszybciej ze wszystkich 

dost pnych rodzajów technolo-

gii. Jeszcze kilka lat temu, gdy obowi zy-

wa a powszechnie technologia GPRS, tego 

typu rozwi zanie by o traktowane g ów-

nie jako cze awaryjne. I nic dziwnego, po-

niewa  osi gane transfery danych, przy-

pominaj ce zamierzch e czasy modemów 

analogowych, skutecznie zniech ca y do 

korzystania z niego na co dzie . Obecnie, 

gdy ju  prawie ca e terytorium Polski zosta-

o zdominowane przez sie  EDGE (nast p-

ca GPRS), a w najwi kszych miastach udo-

st pniono nowoczes n  technologi  HSDPA, 

cze komórkowe w niczym nie ust puje ta-

nim czom sta ym.

EDGE to technologia umo liwiaj ca ci -

ganie danych z pr dko ciami dochodz cy-

mi do 236 kb/s. Z kolei HSDPA to dost pna 

od ko ca 2006 r. us uga bazuj ca na telefo-

nii trzeciej generacji (3G), oferuj ca teore-

tyczny transfer wynosz cy a  7 Mb/s.

Co wa ne, buszowanie po sieci za po-

rednictwem komórki nie wi e si  z du-

ymi wydatkami. W przeciwie stwie do 

zwyk ej rozmowy telefonicznej, nie p aci-

my za czas po czenia, lecz za ilo ci -

gni tych i wys anych danych. W przy-

padku us ugi na kart  pre-paid, operator 

obci a nas za ka de przes ane 100 KB 

(obecnie koszt to 3 groszy u operatorów 

Plus i Orange). Osoby korzystaj ce nato-

miast z abonamentu maj  do dyspozy-

cji rycza t, obejmuj cy zwykle minimum 

1GB transferu danych do wykorzystania 

miesi cznie. Po przekroczeniu tego limi-

tu przepustowo cza jest automatycz-

nie przycinana a  do pocz tku nast pnego 

okresu rozliczeniowego.

Gdzie wi c tkwi haczyk? Otó  oferta 

Internetu komórkowego przeznaczona jest 

zwykle do wykorzystania na jednym kom-

puterze – najcz ciej laptopie. Oznacza to, 

e wykupuj c abonament, otrzymamy mo-

dem przeznaczony do instalacji w kompu-

terze przeno nym. Rozdzielenie sygna u na 

kilka komputerów wymaga wiedzy informa-

tycznej, a komputer, do którego pod czo-

ny jest modem, musi by  ca y czas w czo-

ny. Innym wyj ciem jest zakupienie jednego 

z routerów z wbudowan  obs ug  mode-

mów mobilnych (ewentualnie z gniazdami 

na karty SIM). Problemem jest jednak cena, 

wahaj ca si  od 1000 do 2000 z . Nawet je li 

uda nam si  pod czy  Internet do 2–3 kom-

puterów, mo e okaza  si , e limity trans-

feru s  niewystarczaj ce na potrzeby kil-

ku osób.

Paradoksalnie, w sytuacji gdy mamy 

w domu dwa komputery przeno ne i ad-

nej innej oferty dost pu do Internetu do wy-

boru, taniej mo e wyj  wykupienie dwóch 

abonamentów, na ka dy z komputerów od-

dzielnie. Koszt takiego rozwi zania nie po-

ADSL. Skrót ADSL oznacza w polskim t umaczeniu asymetryczn  cyfrow  lini  abonenc-

k . Jest to technologia umo liwiaj ca przesy anie danych za po rednictwem zwyk ych mie-

dzianych przewodów telefonicznych. W teorii maksymalne mo liwe transfery wynosz  a

24 Mb/s, jednak standardem w Polsce s cza nieprzekraczaj ce 6 Mb/s. Wad  technologii 

ADSL jest ma y zasi g sygna u, wynosz cy zaledwie 6 kilometrów od centrali telefonicznej 

(a w przypadku zastosowania szybszych wersji standardu ADSL, jeszcze mniej).

Sieci kablowe. Sieci telewizji kablowych udost pniaj  Internet, wykorzystuj c do tego celu 

nowoczesne wiat owody (technologia HFC). Zapewniaj  one bardzo wysokie transfery da-

nych. Dzi ki temu dostawcy telewizji kablowych s  w stanie zaoferowa cze o parametrach 

dochodz cych nawet do 20 Mb/s. W przypadku sieci HFC problemem bywa jedynie ich du a

wra liwo  na stan techniczny infrastruktury, o któr  musi dba  operator kablowy.

Wi-Fi. Zestaw standardów, wedle których dzia aj  sieci bezprzewodowe. W praktyce wszyst-

kie obecnie produkowane urz dzenia do zastosowa  domowych obs uguj  standard w wer-

sji 802.11g. To w a nie to oznaczenie na opakowaniu karty sieciowej, routera lub punktu do-

st powego daje nam pewno , e b d  one potrafi y porozumiewa  si  ze sob . B d  tak e

zgodne ze starsz  wersj  standardu, czyli 802.11b, który ró ni si  g ównie wolniejszymi trans-

ferami danych. Standard 802.11g pozwala na przesy anie danych z pr dko ci  do 54 Mb/s na 

odleg o  kilkudziesi ciu metrów. Zasi g sieci mo na zwi kszy , stosuj c specjalne anteny 

oraz siatk  punktów dost powych. 

GPRS/EDGE. GPRS to pierwsza technologia masowo stosowana w telefonii komórkowej 

do szybkiego przesy ania danych, gdzie u ytkownik by  rozliczany nie za czas po czenia, lecz 

za wygenerowany transfer. Teoretycznie GPRS umo liwia  przesy anie danych z pr dko ci

dochodz c  do 115 kb/s, jednak osi gane w praktyce transfery wynosi y zaledwie po ow  tej 

warto ci. Sytuacj  poprawi o znacznie wprowadzenie technologii EDGE. Maksymalny trans-

fer w EDGE to teoretycznie 474 kb/s, w praktyce nie przekracza 230 kb/s, co i tak jest wystar-

czaj ce do wi kszo ci zastosowa . Obecnie sie  EDGE obejmuje swoim zasi giem prawie 

ca  Polsk , z wyj tkiem terenów s abo zabudowanych.

HSDPA. Technologia szybkiego Internetu, dost pna w sieciach komórkowych trzeciej 

generacji UMTS. Teoretycznie pr dko ci gania danych powinna wynosi  maksymalnie 

7 Mb/s. HSDPA jest dost pne w Polsce w wybranych najwi kszych miastach. Wymaga jed-

nak posiadania stosunkowo nowego modelu telefonu komórkowego lub modemu, który b -

dzie potrafi  obs u y  t  technologi .

Dost p do Internetu w skrócie

 Telefon certyfikowany przez Skype. Umo liwia 

wykonywanie i przyjmowanie rozmów przez Skype 

wsz dzie tam, gdzie jest otwarty lub zabezpieczony 

dost p do sieci Wi-Fi, która nie wymaga logowania 

przez przegl dark

fo
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winien przekroczy cznie 150 z  miesi cz-

nie.

Pewnym rozwi zaniem mo e okaza  si

równie  wykupienie us ugi Internetu ko-

mórkowego na kart  pre-paid. Mo na wów-

czas pokusi  si  o wykorzystanie starego te-

lefonu komórkowego, który pod czony do 

komputera b dzie pe ni  funkcj  modemu. 

Tym samym b dziemy mie  koszty stale pod 

kontrol .

Jeszcze kilka lat temu spore nadzieje wi -

zano z dost pem do Internetu za po red-

nictwem czy satelitarnych. Tak  us u-

g  oferowa  m.in. portal Onet.pl pod nazw

OnetKonekt. Internet satelitarny nie zyska

jednak du ej popularno ci. Obecnie jest 

to metoda dost pu wykorzystywana g ów-

nie przez hobbystów oraz tam, gdzie zacho-

dzi konieczno ci gania du ych ilo ci da-

nych, a nie ma dost pu do tradycyjnych 

czy sta ych.

Udost pniamy
Internet w domu
Pod czenie Internetu do domu to jednak 

dopiero pierwszy krok. Do sieci nale y te-

raz pod czy  wszystkie komputery domow-

ników. W tym celu nale y stworzy  w domu 

ma  sie  lokaln . Post p technologii spra-

wi , e obecnie jedynym wyborem jest sie

bezprzewodowa, czyli Wi-Fi.

Domowa sie  bezprzewodowa b dzie si

sk ada  z routera z wbudowanym punktem 

dost powym oraz komputerów z zainstalo-

wanymi kartami sieciowymi. Wszystkie one 

dzia aj  w jednym standardzie 802.11g (tego 

oznaczenia nale y szuka  na opakowaniach 

ze sprz tem), umo liwiaj cym transfer do 

54 Mb/s, znacznie przekraczaj cy pr dko

samego cza internetowego. Je eli mamy 

w domu kilkuletnie urz dzenia bezprzewo-

dowe, które dzia aj  w starszym standar-

dzie 802.11b, mo emy z powodzeniem wy-

korzysta  je do tworzenia nowej sieci. Oba 

standardy s  kompatybilne, a pod czenie 

starszego urz dzenia do nowszego da tylko 

jeden skutek uboczny – wolniejszy transfer, 

wynosz cy 11 Mb/s.

Najwa niejszym urz dzeniem w sieci lo-

kalnej jest router. Stoi on na styku naszej 

sieci lokalnej oraz cza z Internetem. Ma za 

zadanie rozdziela  ruch w sieci. Pe ni te

rol  stra nika, blokuj c niechciany 

ruch z zewn trz i chroni c nasze kom-

putery przed intruzami.

Do odbioru sieci bezprzewodo-

wej potrzebny jest punkt dost powy.

Mo na go kupi  oddzielnie, ale my za-

lecamy wybór modelu routera wraz ze 

zintegrowanym punktem dost powym 

– po pierwsze, b dziemy mieli do czy-

nienia z jednym urz dzeniem mniej 

do skonfigurowania i ustawienia na pó ce, 

po drugie, zintegrowany model jest ta szy.

Router pod czamy do urz dzenia, któ-

re dostarcza Internet. Zwykle otrzymuje-

my je od firmy, u której wykupili my us u-

g . W przypadku czy telefonicznych 

b dzie to modem ADSL, a w sieciach ka-

 Operatorzy telefonii komórkowej oferuj  teore-

tyczny transfer przesy ania danych wynosz cy a

7 Mb/s

fo
t.
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Router szerokopasmowy. Umo liwia stworzenie domowej sieci 

komputerowej – zapewnia  dost p do Internetu i usprawnia prac  sieci

ry
s
. 
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Maj c ju  doprowadzony Internet do domu, warto zadba  o to, aby po czenie z sieci  by o

mo liwe ze wszystkich komputerów domowników. W tym celu nale y kupi  urz dzenia nie-

zb dne do stworzenia w domu bezprzewodowej sieci lokalnej.

Router z wbudowanym punktem dost powym. Router ma za zadanie kierowa  ruchem 

w naszej sieci. Dzi ki temu, e jest pod czany bezpo rednio do modemu, stoi na styku do-

mowej sieci bezprzewodowej i wyj cia do Internetu. Chroni w ten sposób nasze komputery 

przed intruzami. Wbudowany punkt dost powy sieci bezprzewodowej sprawia, e router ko-

munikuje si  z komputerami w domu drog  bezprzewodow . Nie ma zatem konieczno ci pro-

wadzenia kabli mi dzy pokojami, a ca o  jest znacznie atwiejsza w konfiguracji.

Karty sieciowe. Aby komputer móg  zosta  pod czony do domowej sieci bezprzewodo-

wej, musi mie  zainstalowan  specjaln  kart  sieciow . Obecnie dost pne s  karty na ró ne 

rodzaje czy, w tym PCI, USB oraz PCMCIA. Ceny markowych modeli wahaj  si  od 100 do 

200 z . Wydatek ten ominie nas, je eli skorzystamy z niedawno zakupionego laptopa – w tego 

typu komputerach od pewnego czasu standardowe jest instalowanie wbudowanych bezprze-

wodowych kart sieciowych.

Co trzeba kupi

 Nowsze komputery przeno ne maj  ju  w stan-

dardzie wbudowane bezprzewodowe karty siecio-

we. Posiadacze starszych modeli musz  jednak 

zaopatrzy  si  w dodatkowe karty na z czach 

PCMCIA

fo
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blowych modem kablowy. W lokalnych sie-

ciach bezprzewodowych b dzie to dru-

gi punkt dost powy, wyposa ony z regu y

w mocniejsz  anten  do odbioru sygna u

z zewn trz.

Natomiast w przypadku modemów ko-

mórkowych, o ile nie dysponujemy specjal-

nym modelem routera, niczego nie musimy 

pod cza . Modem jest bowiem instalowa-

ny w komputerze i to w a nie z poziomu 

tego komputera istnieje potem mo liwo

wspó dzielenia cza z pozosta ymi kom-

puterami.

Maj c na uwadze te wyj tki, instaluje-

my teraz kart  bezprzewodow  w kompu-

terze. Na rynku dost pne s  karty w ró nej

postaci, na z cza PCI, USB oraz do kompu-

terów przeno nych. Jako e nie ma pomi -

dzy nimi du ych ró nic w cenie (koszt ok. 

100–200 z ), zaleca si  wybór modeli na z -

cze USB. Mamy wtedy pewno , e zakupio-

na karta b dzie pasowa  do wszystkich ro-

dzajów komputerów.

Samo nawi zanie po czenia z routerem 

nie powinno stanowi  problemu, zadba o to 

system operacyjny. Nasza sie  lokalna, czy-

li w istocie sygna  radiowy nadawany przez 

punkt dost powy w routerze, jest widocz-

na dla ka dego, kto dysponuje bezprzewodo-

w  kart  sieciow . Na szcz cie wi kszo

oferowanych routerów ma domy lnie w -

czone szyfrowanie po czenia. Dzi ki temu, 

aby pod czy  si  do sieci lo-

kalnej, nale y poda  skompli-

kowane has o. Jest ono zwykle 

zapisane na pude ku z route-

rem, mo emy je tak e w ka -

dej chwili zmieni  w ustawie-

niach urz dzenia.

Dodatkow  form  zabezpie-

czenia jest sporz dzenie li-

sty zaufanych komputerów. 

Dokonuje si  tego, podaj c indywidual-

ne adresy MAC kart sieciowych, które za-

instalowali my w naszych komputerach. 

Adres MAC jest czym  w rodzaju tablicy re-

jestracyjnej ka dej karty. Mo na go znale

na jej opakowaniu lub te  na samej karcie. 

Dysponuj c tak zabezpieczon  sieci  lokal-

n , mamy pewno , e jej zasoby s  w pe -

ni chronione.

Najpierw Internet,
potem telefon

Dla coraz wi kszej liczby osób dost p

do Internetu to nie luksus, a konieczno .

Podczas gdy na osiedlach bloków mieszka -

cy mog  przebiera  w ofertach, w a ciciele 

domów jednorodzinnych wci  bywaj  ska-

zani na konieczno  wybierania niestan-

dardowych us ug. Nie s  jednak na straco-

nej pozycji, tak jak to mia o miejsce jeszcze 

kilka lat temu. Dzi ki rozwojowi technologi 

bezprzewodowych, Internet da si  obecnie 

pod czy  dos ownie wsz dzie. Teraz pozo-

staje tylko czeka , a  parametry tych czy 

dorównaj  tym, oferowanym przez sieci ka-

blowe oraz operatorów telefonicznych. 

Do ka dej umowy o wiadczenie us ugi dost pu do Internetu musi by  do czony regula-

min – dostawca musi go nam dor czy  najpó niej w momencie zawierania umowy.

Najwa niejsze punkty regulaminu to: 

1. Rozpocz cie wiadczenia us ugi 

Tu wa ne jest, w jakim czasie ISP jest zobowi zany udost pni  odbiorcy us ug . Istotne s

tak e warunki, jakie odbiorca musi spe nia , a tak e konsekwencje, które mu gro , gdy nie 

dostosuje si  do poszczególnych wymaga .

2. Zmiany w regulaminie 

ISP mo e w okre lonych przypadkach jednostronnie zmieni  regulamin. Nie ma jednak ko-

nieczno ci zaakceptowania nowych postanowie .

3. Zerwanie umowy 

Nale y zwróci  uwag  na ograniczenia w mo liwo ci odst pienia od umowy lub jej wypowie-

dzenia przed up ywem okresu, na jaki zosta a zawarta – s  one do  rygorystyczne.

4. Warunki eksploatacji sprz tu i jego zwrotu po zako czeniu umowy 

W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia po yczonego odbiorcy sprz tu zazwyczaj 

to w a nie klient ponosi koszty. Dlatego warto uwa nie zapozna  si  z warunkami u ytko-

wania  sprz tu i mo liwo ciami jego wymiany.

Zwró  uwag  na umow !

 Bezprzewodowy router umo liwia pod czenia 

do Internetu wszystkich domowych komputerów

fo
t.
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 Wi kszo  bezprzewo-

dowych kart sieciowych 

na z cze USB przypomina 

z wygl du popularne pen-

drive’y. Jednak gdy dyspo-

nujemy s abym zasi giem, 

warto si gn  po modele 

z zewn trzn  anten

radiow

fo
t.
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Warto dok adnie zapozna  si  z ofert  firmy 

dostarczaj cej Internet. Mo e bowiem oka-

za  si , e wykupienie samego dost pu do 

Internetu wyjdzie dro ej ni  wybór tej samej 

us ugi w pakiecie, np. z telefonem lub telewi-

zj . Zatem aktywuj c nowy numer telefonu 

stajonarnego, z którego wcale nie musimy po-

tem korzysta , mo emy zaoszcz dzi  nawet 

do kilkudziesi ciu z otych miesi cznie.

Z kolei podpisuj c umow  na czas okre-

lony, nie warto zgadza  si  na stawk

obowi zuj c  d u ej ni  dwa lata. Dzi ki

szybkiemu rozwojowi technologii, dost p

do Internetu jest coraz ta szy i wkrótce 

mo e okaza  si , e w tej samej cenie mie-

liby my dwa razy szybsze cze.

Tani Internet 
w pakiecie
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