Informacja prasowa
Eutelsat zawiera umowę dystrybucyjną z Europasat o udostępnianie satelitarnej usługi
łączności szerokopasmowej tooway™ w Polsce

Warszawa, 10 września 2014 r. — firma Eutelsat Broadband podpisała dziś umowę
dystrybucyjną z Europasat, na mocy której ten europejski dostawca internetu satelitarnego
będzie oferować satelitarną usługę tooway™ w Polsce. Grupą docelową dla Europasat
będzie 1,2 miliona gospodarstw domowych* w całym kraju, którym zagraża wykluczenie
cyfrowe ze względu na brak usług szerokopasmowych lub ich niską jakość. Tooway™
umożliwia łączność z Internetem niezależnie od miejsca zamieszkania. Szybkość pobierania
danych sięga 22 Mb/s, a wysyłania — 6 Mb/s.
Usługa wymaga niewielkiej anteny satelitarnej i modemu podłączonego do komputera.
Zestaw można zamontować samodzielnie lub skorzystać z pomocy instalatorów firmy
Europasat działających w całej Polsce i certyfikowanych przez Eutelsat.
Europasat będzie oferować w Polsce internet tooway™ już od 99 złotych miesięcznie.
Tooway oferuje wiele pakietów obejmujących wysokie miesięczne limity danych do 100 GB
oraz nieograniczony transfer danych między północą a 6.00 rano.
Tooway™ oferuje także za pośrednictwem tej samej anteny dodatkowe funkcje, takie jak
dostęp do telewizji satelitarnej, połączenia telefoniczne za pośrednictwem Internetu (VoIP)
oraz bezprzewodową sieć, dzięki której można uzyskiwać dostęp do Internetu z dowolnego
miejsca w domu bez instalowania kabli.
„Mamy już 10 000 klientów korzystających z szerokopasmowej usługi satelitarnej w 28
krajach Europy. Teraz także w Polsce możemy zaoferować swoje doświadczenie
oraz usługę tooway™” - powiedział Andrew Walwyn, dyrektor zarządzający Europasat.
„Polski oddział na czele z Barbarą Szymczykiewicz oraz cały personel obsługi klienta
zaspokoją potrzeby klientów w zakresie łączności szerokopasmowej niezależnie od ich
miejsca zamieszkania. Dotyczy to szczególnie osób, które były dotychczas poza zasięgiem
usług szerokopasmowych”.

Daniel Zadrożny, dyrektor generalny Eutelsat Broadband w Polsce:
„Dzięki Tooway™ i Europasat szybka szerokopasmowa łączność satelitarna stała się
dostępna dla wielu tysięcy klientów w całej Europie. Dzięki ekspansji firmy na polskim rynku
problem cyfrowego wykluczenia już niedługo może zostać skutecznie rozwiązany”
Eutelsat oferuje usługę Tooway™ przy użyciu satelity KA-SAT — pierwszego z europejskich
satelitów nowej generacji o wysokiej przepustowości. Przełomowa konstrukcja tego satelity
umożliwia klientom z całej Europy i basenu Morza Śródziemnego korzystanie z dużo
szybszych usług szerokopasmowych po kosztach o wiele niższych niż w przypadku satelitów
starszej generacji.
Szczegółowe informacje o ofertach usługi tooway™ świadczonej przez Europasat na polskim
rynku można uzyskać pod adresem http://www.europasat.com/pl lub numerem telefonu
+48 22 307 48 96.
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Razem: 1 208 590 gospodarstw domowych

O Eutelsat Communications
Założona w 1977 roku firma Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris: ETL, kod ISIN:
FR0010221234) jest jednym z czołowych i najbardziej doświadczonych operatorów satelitów
komunikacyjnych na świecie. Firma oferuje pojemność nadawczą na 37 satelitach klientom, wśród
których są nadawcy i stowarzyszenia nadawców, operatorzy płatnej telewizji, dostawcy usług
internetowych i wideo oraz przedsiębiorstwa i instytucje państwowe. Satelity Eutelsat zapewniają
pełny zasięg na Europę, Bliski Wschód, Afrykę, region Azji i Pacyfiku oraz obie Ameryki, umożliwiając
szerokopasmową i rządową transmisję wideo i danych niezależnie od lokalizacji użytkownika.
Siedziba firmy znajduje się w Paryżu, a biura i teleporty zlokalizowane są na całym świecie. Eutelsat
zatrudnia 1000 pracowników obu płci z 32 krajów, którzy jako eksperci w swych dziedzinach
współpracują z klientami, zapewniając najwyższą jakość świadczonych usług. Więcej informacji
o Eutelsat Communications można uzyskać pod adresem www.eutelsat.pl

Eutelsat Broadband www.eutelsat.com/en/services/data/eutelsat-broadband.html
Spółka Eutelsat Broadband dostarcza bogate portfolio cyfrowych rozwiązań satelitarnych za
pośrednictwem satelity o dużej pojemności KA-SAT dla odbiorców w Europie i basenie Morza
Śródziemnego. Usługa tooway™ realizująca dostęp do internetu skierowana jest do odbiorców
indywidualnych zlokalizowanych poza zasięgiem sieci ADSL i zapewnia prędkość pobierania do 22
Mbps i wysyłania do 6 Mbps. Rozwiązania w paśmie KA-SAT realizują łączność szerokopasmową dla
odbiorców indywidualnych, firm, dostawców usług i administracji publicznej, którzy znajdują się poza
zasięgiem sieci naziemnych. Eutelsat Broadband zaspokaja również potrzeby klientów biznesowych i
operatorów telekomunikacyjnych w dziedzinie łączności, oferując produkty z linii KA-SAT Access oraz
rozwiązania VNO i VPN. Eutelsat Broadband oferuje najnowocześniejsze rozwiązania do
gromadzenia i przesyłania wiadomości za pośrednictwem satelitarnych łączy IP, takie jak usługa
NewsSpotter. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.tooway.pl oraz www.eutelsat.pl
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Informacje o Europasat
Europasat jest niezależnym dostawcą satelitarnych usług internetowych i spółką zależną Satellite
Solutions Worldwide Ltd. — jednej z największych na świecie firm działających wyłącznie na rynku
satelitarnej łączności szerokopasmowej. Europasat oferuje usługi naziemne, w tym sprzedaż,
instalację, pomoc techniczną i logistykę w całej Europie. Za pośrednictwem rozbudowanego kanału
sprzedaży bezpośredniej i sieci ponad 400 sprzedawców oraz partnerów Europasat dąży do
zasypania „cyfrowej przepaści”, jaka zagraża gospodarstwom domowym i firmom ze względu na brak
kablowych usług szerokopasmowych lub ich niską jakość. W tym celu firma wykorzystuje najnowszą
technologię satelitarną w paśmie Ka.
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