Eutelsat Broadband wprowadza specjalny nielimitowany* pakiet satelitarnego
dostępu do internetu tooway™ Infinite na rynek polski
Warszawa, 17 listopada 2014 r. — Eutelsat Broadband wprowadza specjalny,
nielimitowany* pakiet satelitarnego dostępu do internetu tooway™ Infinite na rynek polski.
Pakiet tooway™ Infinite jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników technologii
cyfrowych oraz małych firm i biur domowych (SOHO) i będzie dostępny dla pierwszego 1000
polskich abonentów. Zyskają oni dostęp do najszybszej w Europie satelitarnej usługi
szerokopasmowej, która umożliwia pobieranie danych z szybkością 22 Mb/s, a wysyłanie
z szybkością 6 Mb/s.
Nowa usługa tooway™ Infinite jest już dostępna, a jej uruchomienie wymaga niewielkiej
anteny satelitarnej i modemu podłączonego do komputera. Antenę można zamontować
samodzielnie lub skorzystać z pomocy sieci autoryzowanych instalatorów tooway™
certyfikowanych przez Eutelsat Broadband. Sprzedawcy mogą również oferować dodatkowe
funkcje, takie jak publiczne adresy IP, różne kanały telewizyjne dostępne przy użyciu tej
samej anteny, połączenia telefoniczne za pośrednictwem Internetu (VoIP) oraz
bezprzewodową sieć domową, dzięki której można uzyskiwać dostęp do Internetu
z dowolnego miejsca w domu bez instalowania kabli.
„Usługa tooway™ Infinite to doskonałe rozwiązanie dla osób pracujących w domach i rodzin,
którym zagraża przepaść cyfrowa ze względu na brak usług szerokopasmowych lub ich
niską jakość, a potrzebują takiej łączności do pracy, komunikacji, nauki lub rozrywki” —
powiedział Daniel Zadrożny, dyrektor regionalny Eutelsat Broadband w Polsce. „Ta
limitowana oferta zapewni klientom największe zalety satelitarnej łączności
szerokopasmowej po najbardziej konkurencyjnych stawkach”.
Eutelsat oferuje usługę Tooway™ przy użyciu KA-SAT — pierwszego z europejskich
inteligentnych satelitów nowej generacji o wysokiej przepustowości. Innowacyjna konstrukcja
tego satelity umożliwia klientom z Europy i basenu Morza Śródziemnego korzystanie
z szybkich usług szerokopasmowych po kosztach o wiele niższych niż w przypadku innych
satelitów.
Informacji o usłudze tooway™ Infinite oraz pozostałej ofercie tooway™ i cenach udziela
Kempa Invest (www.kempa-satellite.com). Zapraszamy również do odwiedzenia witryny

internetowej www.tooway.pl
Koniec
* Obowiązuje polityka zarządzania siecią. W przypadku przeciążenia sieci klienci usługi tooway™
Infinite, którzy wykorzystali ponad 100 GB w miesięcznym cyklu rozliczeniowym (bez uwzględniania
ruchu sieciowego w okresie nocnym od 00:00 do 06:00), będą mieli ograniczoną szybkość pobierania
do 3 Mb/s oraz wysyłania do 1 Mb/s na czas takiego przeciążenia.
O Eutelsat Broadband
Eutelsat Broadband to spółka zależna Eutelsat oferująca szerokopasmowe usługi satelitarne
użytkownikom indywidualnym i profesjonalnym, a także nadawcom na całym kontynencie europejskim
i na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego. Przeznaczona dla użytkowników indywidualnych
usługa tooway™ to najlepsze w swojej klasie satelitarne rozwiązanie szerokopasmowe. Zapewnia
ekonomiczną alternatywę dla naziemnych technologii dostępowych na obszarach zarówno objętych,
jak i nieobjętych usługami szerokopasmowymi. Użytkownicy mogą pobierać dane z szybkością 22
Mb/s, a wysyłać z szybkością do 6 Mb/s. Firma zaspokaja także potrzeby klientów instytucjonalnych
i operatorów telekomunikacyjnych, oferując produkty z linii KA-SAT Access oraz rozwiązania VNO
i VPN. Eutelsat Broadband dysponuje także wysokiej jakości rozwiązaniami SNG IP związanymi
z usługą NewsSpotter. Więcej informacji można uzyskać pod adresem
www.eutelsat.com/en/services/data/eutelsat-broadband.html.

