
WITAMY W ŚWIECIE 
SUPERSZYBKIEGO 
INTERNETU 
SATELITARNEGO!



Dziękujemy za 
wybranie Viasat 
jako dostawcy 
szybkiego połączenia 
szerokopasmowego.
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Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z naszym Pakietem Powitalnym.
Pozwoli to Państwu na wykorzystanie w pełni oferowanej przez nas usługi.
Prosimy też o zachowanie tej wiadomości na przyszłość.

Pakiet ten zawiera następujące informacje:

JAK BĘDZIE PRZEBIEGAĆ INSTALACJA 

JAK DZIAŁA KOLEJKOWANIE

JAK NAJPEŁNIEJ WYKORZYSTAĆ NASZĄ USŁUGĘ

JAK SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ 



Instalacja
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Naszym celem jest jak najszybsze podłączenie nowego 
użytkownika.

Jak odbywa się instalacja:

Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w celu umówienia spotkania z 
profesjonalnym instalatorem.
 

Instalator poprosi o podanie miejsca, w którym mógłby zainstalować antenę 
zewnętrzną oraz wewnętrzny router wifi. 

Instalacja będzie trwać do dwóch godzin. Następnie instalator aktywuje system, 
aby można było od razu korzystać z szybkiego internetu.

Modem satelitarny zapewni łączność bezprzewodową. Instalator pokaże również, 
jak podłączyć urządzenia bezprzewodowe, takie jak smartfony, tablety lub 
telewizory z dostępem do Internetu.

Po aktywowaniu i przetestowaniu systemu instalator zrobi zdjęcia instalacji, aby 
nasz zespół techniczny mógł sprawdzić, czy instalacja została wykonana zgodnie z 
naszymi dokładnymi standardami.

Następnie użytkownik otrzyma formularz satysfakcji z przeprowadzonej instalacji, 
który poprosimy o sprawdzenie i podpisanie w przypadku zadowolenia z instalacji 
oraz wykonanej usługi.



Twój plan
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Każdy z naszych planów różni się szybkością oraz ilością danych 
priorytetowych danych. Można łatwo zmienić taryfę, kontaktując się z 
działem obsługi klienta lub uzyskując dostęp do swojego konta klienta 
online (dane konta online użytkownika sąwysyłane pocztą elektroniczną
w momencie aktywacji systemu).

SAT 5

Do 5 Mb/s
SAT 25 - POLECAMY

Do 25 Mb/s
SAT 50

Do 50 Mb/s

Dane bez limitu*

BEZPŁATNA, profesjonalna
instalacja

Dane bez limitu*

BEZPŁATNA, profesjonalna
instalacja

Dane bez limitu*

BEZPŁATNA, profesjonalna
instalacja

* Dla planów taryfowych SAT 5, SAT 25 i SAT 50, po wykorzystaniu odpowiednio 15, 50 i 100 GB danych, możemy kolejkować dane za innymi klientami podczas przepełnienia 
ruchu na łączach. Opłata za subskrypcję nie będzie wyższa niż cena miesięczna, niezależnie od ilości wykorzystanych danych.
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Jak działa
kolejkowanie danych
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Należy pamiętać, że począwszy od pierwszego 
dnia okresu miesięcznego, wszystkie przesyłane 
i pobierane dane są liczone na poczet danych 
priorytetowych w ramach planu (mierzonych 
w gigabajtach (GB)). Pod koniec miesięcznego 
okresu usługi, wykorzystanie danych zostanie 
zresetowane do zera.

Zawsze można sprawdzić wykorzystanie swoich danych online poprzez swoje konto klienta 
Viasat. Dane konta zostaną przesłane e-mailem po aktywacji usługi.

Jednak w zależności od wybranego planu, po 
przekroczeniu limitu danych priorytetowych, 
w okresach przeciążenia sieci dane innych 
klientów będą traktowane bardziej 
priorytetowo. W wyniku tego połączenia 
internetowe mogą być wolniejsze, ale 
użytkownik nigdy nie zostanie odcięty od 
Internetu. Gdy sieć nie będzie przeciążona, 
szybkość internetu pozostanie bez zmiany. 

Wszystkie pakiety usług Viasat pozwalają na transfer nieograniczonej 
ilośći danych, dzięki czemu można korzystać z internetu do woli.



Wykorzystanie 
wszystkich
możliwości usługi
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Internet jest jak autostrada. Większa liczba samochodów na drodze 
spowalnia ruch i powoduje zator. Oznacza to, że jeśli wiele osób korzysta 
z Internetu w tym samym czasie, szybkość sieci może się tymczasowo 
zmienić, aż zator ustąpi.

Należy pamiętać, że podczas korzystania z 
routera wifi Viasat z usługi szerokopasmowej 
będzie jednocześnie korzystać wiele osób lub 
urządzeń uzyskujących dostęp do Internetu 
w tym samym czasie. Im więcej osób lub 
urządzeń jednocześnie korzysta z Internetu, 
tym bardziej trzeba rozdzielić prędkość 
pomiędzy ich wszystkich, w efekcie czego 
połączenie internetowe będzie wolniejsze.

Istnieją też inne czynniki zewnętrzne, które 
mogą zmieniać szybkość internetu, takie 
jak liczba użytkowników w gospodarstwie 
domowym w określonym czasie, jakość 
połączeń sieciowych w domu, wydajność 
komputera (w tym obecność wirusów lub 
złośliwego oprogramowania), ograniczenia 
różnych urządzeń (takich jak smartfon 
i komputer stacjonarny) oraz warunki 
pogodowe.

PRĘDKOŚĆ
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Gdy korzystasz z internetu, powinieneś być świadomy, że korzystają z niego też inni oraz ile zużywa to 
danych:

Coraz częściej smartfony (np. telefony komórkowe, tablety, telewizory) korzystają z połączenia 
szerokopasmowego w tle w celu dokończenia pobierania, tworzenia kopii zapasowych danych i 
aktualizacji oprogramowania, a wszystko to zużywa dane i wpływa na miesięczny przydział limitu 
danych.

1 godzina oglądania telewizji w HD to zużycie 2 gigabajtów

Obejrzenie meczu piłki nożnej to zużycie 3 gigabajtów

1 godzina słuchania muzyki przez Internet to zużycie 250 megabajtów (1/4 gigabajta)

DANE

Poniżej kilka wskazówek, jak zminimalizować zapotrzebowanie na sieć, zmniejszyć zużycie 
danych i zmaksymalizować korzystanie z sieci Viasat.

Należy sprawdzać wykorzystanie danych w Internecie kilka razy w miesiącu, aby 
zrozumieć w jaki sposób są zwykle używane.

Należy zablokować Flasha, aby uniknąć auto-odtwarzania filmów.

Należy zmniejszyć ustawienia rozdzielczości filmów na Netflixie, Hulu oraz YouTube.

Należy usunąć programy lub aplikacje, które nie są używane.

Należy ustawić aktualizacje komputera lub urządzenia na tryb ręczny, aby wybrać 
czas wykonania ich (najlepiej dokonać aktualizacji w nocy).

Należy zaktualizować swój telefon lub aplikacje będąc z dala od domu.

Należy zmniejszyć częstotliwość kopii zapasowych lub pobranych dokumentów 
przechowywanych w chmurze.



Potrzebujesz pomocy?

Opis Viasat 
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Viasat (NASDAQ: VSAT) jest czołową, globalną firma komunikacyjną, w opinii 
której wszystkich i wszystko na świecie można połączyć. Przez ponad 30 lat 
istnienia Viasat udało nam się wykazać, w jaki sposób klienci, firmy, instytucje 
rządowe oraz wojskowe porozumiewają się na całym świecie.

Obecnie, jesteśmy zespołem dociekliwych innowatorów wynajdujących 
najlepsze metody zapewnienia połączeń, które mogłyby zmienić Świat. Naszym 
zadaniem jest zbudowanie globalnej sieci łączności, która zapewni wysokiej 
jakości komunikację - bezpieczną, szybką i przystępną cenowo, ułatwiającą życie 
osób, gdziekolwiek się znajdują: na lądzie, w powietrzu lub na morzu.

Viasat jest globalną, stale rozwijającą się firmą, liczącą ponad 5500 pracowników 
w 28 biurach, których celem jest zapewnienie najwyższej jakości usługi. 
Posiadamy bogate doświadczenie w dostarczaniu wyników opartych na 
odważnych zobowiązaniach wobec naszych klientów, partnerów biznesowych i 
akcjonariuszy.

Mamy wielkie plany, działamy inteligentnie, jednak na tym nie koniec… To 
dopiero początek.

Aby dowiedzieć się więcej o Viasat proszę odwiedzić: https://www.viasat.com/.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z naszymi przyjaznymi agentami 
obsługi klienta.
Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem www.viasatinternet.pl, aby 
uzyskać nasze dane kontaktowe.



www.viasatinternet.pl


