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Typ služby SAT 10 SAT 20 SAT 30 SAT 50 

 neobmedzené neobmedzené neobmedzené neobmedzené 

Objem dát „ Priority dáta“ /cyklus, 
GB (1 gb = 1000 mb) (*) 

15 25 50 100 

Maximálna 
rýchlosť 

„Priority dáta“ 

Rýchlosť  
Sťahovania/ 
Download(**), 
Kbps (1 Kpbs= 
1000bps) 

10 000 20 000 30 0001 50 0001 

Rýchlosť 
Odosielania/ 
Upload(**), Kbps 

(1Kbps = 1000bps) 

3 000 3 000 6 000 6 000 

 
 
Maximálna rýchlosť po vyčerpaní 
„Priority dát“   

 
 

 
Maximálna rýchlosť „Priority 
dáta“ platí do vyčerpania 

objemu „Prioritných dát“ a po 
ich vyčerapaní môže byť 
rýchlosť obmedzená. 

Zákazníci s nevyčerpaným 
objemom „Priority dát “ sú 
uprednostňovaní v šírke 

pásma voľnej kapacity satelitu. 
To znamená, že majú prioritu 
pred zákazníkmi s 

vyčerpaným balíkom „Priority 
dát“, ktorých rýchlosť sa mení 
v závislosti od počtu aktívnych 

užívateľov, ktorí si agregujú 
voľnú šírku pásma daného 
Spot Beamu satelitu v danom 

čase. 
 

 

Maximálna rýchlosť „Priority 

dáta“ platí do vyčerpania 

objemu „Prioritných dát“ a po 

ich vyčerapaní môže byť 

rýchlosť obmedzená. 

Zákazníci s nevyčerpaným 

objemom „Priority dát “ sú 

uprednostňovaní v šírke 

pásma voľnej kapacity satelitu. 

To znamená, že majú prioritu 

pred zákazníkmi s 

vyčerpaným balíkom „Priority 

dát“, ktorých rýchlosť sa mení 

v závislosti od počtu aktívnych 

užívateľov, ktorí si agregujú 

voľnú šírku pásma daného 

Spot Beamu satelitu v danom 

čase. 

 

 

Maximálna rýchlosť „Priority 

dáta“ platí do vyčerpania 

objemu „Prioritných dát“ a po 

ich vyčerapaní môže byť 
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Zákazníci s nevyčerpaným 
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pásma voľnej kapacity satelitu. 

To znamená, že majú prioritu 
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vyčerpaným balíkom „Priority 
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v závislosti od počtu aktívnych 

užívateľov, ktorí si agregujú 

voľnú šírku pásma daného 

Spot Beamu satelitu v danom 

čase. 
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pred zákazníkmi s 

vyčerpaným balíkom „Priority 

dát“, ktorých rýchlosť sa mení 

v závislosti od počtu aktívnych 

užívateľov, ktorí si agregujú 

voľnú šírku pásma daného 

Spot Beamu satelitu v danom 

čase. 
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 (1) Rýchlosť 30/6 Mbps.a 50/6 Mbps. je možné dosiahnúť iba s modemom  „PRO“ alebo „SB2+“. V prípade, že koncový používateľ má terminál SB2 je maximálna prenosová rýchlosť 22/6 Mbps 
 (*) 1 GB je 109 bajtov. Objem dát sa počíta nasledovným spôsobom: VCelkom = VDownload + VUpload  
VCelkom je celkový objem spotreby dát spojený s užívateľským účtom účastníka, vyjadrený v Gigabajtoch  

VDownload je objem spotreby prijatých dát, vyjadrený v Gigabajtoch 
VUpload je objem spotreby odoslaných dát, vyjadrený v Gigabajtoch 
(**) Negarantujeme maximálnu rýchlosť, rýchlosti sa odvíjajú od aktuálneho zaťaženia siete a celkových podmienok siete. 

 
Priority dáta 
Mesačný objem dát pre každý balík je neobmedzený. Každý balík však obsahuje objem „Prioritných dát“.  

Bežne dostupná rýchlosť “Prioritných dát“ neklesá pod 70 % maximálnej rýchlosti a minimálné rýchlosti môžu byť na úrovni  30 % maximálnych rýchlostí jednotlivých služieb. Keď prekročíte 
tento limit „Prioritných dát,“ môže to mať vplyv na rýchlosť náhravania a sťahovania dát v závislosti od zaťaženia IP prevádzkou a vyťaženosti satelitného transpordéru. 
Zákazníci s nevyčerpaným objemom „Priority dát“ sú uprednostňovaní v šírke pásma voľnej kapacity satelitu. To znamená, že majú prioritu pred zákazníkmi s vyčerpaným balíkom „Priority 

dát“, ktorých rýchlosť sa mení v závislosti od počtu aktívnych užívateľov, ktorí si agregujú voľnú šírku pásma daného Spot Beamu satelitu v danom čase. 
Nespotrebované „Priority dáta“ sa neprenášajú do ďalšieho fakturačného obdobia. 
 

Meranie rýchlosti: 
Meranie prenosovej rýchlosti cez satelit na účely reklamácie musí byť realizované priamym káblových pripojením počítača k  satelitnému modemu Tooway, v žiadnom prípade nie cez miestnu 
sieť (wifi router, switch..) a na počítači nesmú byť spustené ďalšie aplikácie, aktualizácie softwaru a pod. Link na meranie rýchlosti je http://speedprobe.skylogicnet.com/ (vyžaduje Flash). 

Spotrebu dát si môže účastník kontrolovať priamo na satelitnom modeme cez link http://checkportal.skylogic.com/ 
 
Nulovanie dát: 

Deň nulovania dát je zhodný s dňom aktivácie služby podľa evidencie v informačnom systéme Podniku. V tento deň sa každý mesiac „Priority dáta“ vynulujú. Deň nulovania dát priradený 

Účastníkovi platí po celé obdobie platnosti zmluvy, ibaže Podnik jednostranne stanoví inak. (T.z., že keď bola služba aktivovaná napr. 5.12., nulovanie dát bude vždy prebiehať 5. dňa 

v nasledujúcich mesiacoch – 5.1., 5.2., 5.3.,...) 

 

Ďalšie služby: 

 Statická IP adresa : služba je dostupná pre všetky programy SAT. 

 Zmena programu (Upgrade/downgrade) : Upgrade programu prebehne v systéme vždy po polnoci.Downgrade služby je možné vykonať vždy ku dňu nulovania dát. Podmienky 

a poplatky za Upgrade/downgrade je nutné konzultovať s obchodným oddelením. 

 Relokácia / zmena miesta poskytovania služby : služba je spoplatnená poplatkom  25,00 Eur. 

 

Inštalácia zariadenia:  

V prípade samoinštalácie zariadenia účastíkom musí byť použitý originálny koaxiálny kábel s vodotesnými  F-konektormi určenými do vonkajšieho prostredia (kompresné konektory Cablecom) 

dodávaný Podnikom.  Pri inštalácií sa nesmie zasahovať do konštrukcie koax. kábla (skracovanie, výmena konektorov...). V prípade, že dôjde k poškodeniu na prenajatom satelitnom komplete po 

neodbornej úprave koax. kábla, môže byť účastníkovi vyúčtovaná cena opravy zariadenia. Účastník zodpovedá za prenajatý satelitný komplet  počas celej  doby trvania zmluvného vzťahu až do 

jeho vrátenia Podniku. V prípade mechanického poškodenia, cudzieho zavinenia, poveternostných vplyvov a vyšej moci bude účastníkovi vyčíslená škoda na zariadení. 

 

Upozornenie: 

Prenosová rýchlosť pripojenia môže byť ovplyvnená od kapacity Internet-Backbones, od prenosovej rýchlosti vybraného servera poskytovateľa a od akýchkoľvek ďalších prídavných koncových 

zariadení zapojených medzi modemom Tooway a PC ( napr. wifi, prepínače, smerovače a iné). 

 

Prevádzka satelitnej antény 

Zákazník je počas prevádzky internetového pripojenia zodpovedný za optimálne nasmerovanie satelitnej antény. 
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