INTERNET NA DOPUSTU

Tele2 za varčne
Tudi Tele2 ponuja mobilni internet tako v
naročniški kot tudi predplačniški različici. V
Tele2 poudarjajo, da ponujajo »kakovostne
storitve za najmanj vložnega denarja«, imajo »najhitrejše podatkovno omrežje na Hrvaškem« in s svojim 3G omrežjem »odlično
pokritost« in pokrivajo »večino mest«. Če
vas zanima, lahko podrobnosti o pokritosti
preverite za izbrane dele Hrvaške na zemljevidu na spletnem naslovu: www.tele2.
hr/mobilni_internet/Karta_pokrivenosti.
html. Tele2 ponuja v predplačniški različici
osnovni (start) paket »Mobilni internet« z
modemom USB po ceni 195 kun (145 kun
ob nakupu prek spletne prodajalne shop.
tele2.hr/shop) ali brez modema po ceni 20
kun. Start paket za 195 (145) kun vsebuje:
USB modem Huawei E1552, kartico SIM s
100 kunami na računu Tele2 in navodilo o
uporabi.
Start paket brez modema (20 kun) pa vsebuje kartico SIM z 20 kunami na računu in
navodilo o uporabi. Nameščanje kompaktnega modema za povezovanje uporabnikovega računalnika prek USB vmesnika
na podatkovno mrežo Tele2 je enostavno.
Naprava poleg dostopa do interneta podpira tudi SMS storitve in ima tudi režo za
pomnilniško kartico micro SD. Z nakupom
start paketa »Mobilni internet« se aktivira
osnovna tarifa s ceno podatkovnega prenosa 0,25 kun na 1 MB prometa ob doplačilu
računa z bonom 100 kun. Znesek 100 kun na
računu je razporejen na naslednji način: 20
kun takoj in v naslednjih osmih mesecih po
10 kun, ob obveznem mesečnem doplačilu
z bonom od minimalno 50 kun. Od trenutka
aktivacije je tarifa aktivna naslednjih 30 dni.

Gradnja se nadaljuje: zemljevid 3G pokritosti Tele2 za del Istre in Cresa.

Če po izteku 30 dni ni bilo doplačila računa z bonom v vrednosti 50 kun ali več, bo
uporabnik vrnjen na tarifo z osnovnimi cenami. Vsak uporabnik start paketa »Mobilni
internet« si lahko (s pošiljanjem sporočila
PET na številko 880 ob pomoči aplikacije)
aktivira možnost »Mobilni internet za 5«
in dobi 1 MB prometa za samo 5 lip (0,05
kune), seveda ob mesečnem doplačilu z bonom od minimalno 200 kun na svoj račun
Tele2. Na Tele2 opozarjajo, da za svoje uporabnike in tudi za dopustnike občasno pripravljajo tudi promocijske ponudbe in akcije, na katere je treba biti pozoren. Nakup
predplačniškega mobilnega interneta je
možen prek spletne prodajalne, na prodajnih mestih Tele2 in v prodajalnah informacijske opreme in revij ter v blagovnih hišah
Super in Maxi Konzum.

Vsak izbor »najboljši«
Vsi trije operaterji na Hrvaškem ponujajo
dopustnikom zanimiv predplačniški mobilni
internet po enaki ceni. Pri tem pa Tele2 uporablja desetkrat manjšo obračunsko enoto,
T-Mobile omogoča neomejen prenos podatkov v enemu dnevu, Vipnet pa ponuja tri
različne možnosti vnaprejšnjega nakupa določene količine podatkovnega prometa. Tako
nam je lahko ugodnejši Tele2 zaradi manjše
obračunske enote, Vipnet pri potrebi po prenosu večjih količin podatkov, T-Mobile pa v
primeru potrebe po okrepljenem prometu.
Tele2 se nam lahko zdi cenejši, a poznavalci
opozarjajo na slabšo pokritost s 3G signalom.
Izbira na videz ni enostavna, a je vsaka dobra, če internet res potrebujete ali si ga preprosto želite.

Tele2: Osnovna tarifa »Mobilni internet«
tarifa osnovna

cena
prenos podatkov (1 MB) 1,00 kn
veljavnost cene

-

SMS (kn na sporočilo) 0,29 kn

doplačilo
25 kn

doplačilo
50 kn

doplačilo
100 kn

doplačilo
200 kn

1,00 kn

0,50 kn

0,25 kn

0,25 kn

30 dni

30 dni

30 dni

30 dni

0,29 kn

0,29 kn

0,29 kn

0,29 kn

doplačilo
25 kn

doplačilo
50 kn

doplačilo
100 kn

doplačilo
200 kn

0,10 kn

0,10 kn

0,10 kn

0,05 kn

Vir: Tele2, 14. 5. 2011

Tele2: Tarifa »Mobilni Internet za 5«
tarifa osnovna

cena
prenos podatkov (1 MB) 1,00 kn
količina podatkovnega prometa* veljavnost cene

-

SMS (kn na sporočilo) 0,29 kn

250 MB

500 MB

1000 MB

4000 MB

1 dan

7 dni

30 dni

30 dni

0,29 kn

0,29 kn

0,29 kn

0,29 kn

Opomba: * Količina podatkovnega prometa ustreza znesku doplačila, deljenem s pripadajočo ceno na 1 MB za uporabo znotraj obdobja veljavnosti cene.
Vir: Tele2, 14.5.2011
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