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X net
Vy s o ko r ý c h l o s t n é  i nt e r n e t o v é  p r i p o j e n i e

                               Inzercia

Vážený zákazník, chceme Vám ponúknuť vysoko-rýchlostný internet do 
domácností riešený mikrovlným spojením. Výhodou tohoto spojenia je 
NON-STOP pripojenie na internet bez skrytých poplatkov (impulzy, prenesené 
dáta, poplatok za linku).

Ponuka pre koncového užívateľa bez časovej viazanosti:

l Basic Xnetlink 512+ kbps, agregovaná/ 10.........mesačný poplatok 1 500,- Sk
l Basic Xnetlink 512 kbps, agregovaná/ 15..............mesačný poplatok 950,- Sk
l Basic Xnetlink 256 kbps, agregovaná/ 15..............mesačný poplatok 650,- Sk

- garantované linky podľa dohody

Pozn. Zákazníci majú zadarmo k dispozícii lokálnu sieť, 1 mailBox zdarma(možnosť posielania 
údajov, hrania hier, atď.). Pri pripojení viac užívateľov na 1 zriaďovacom mieste zľava/cena dohodou. 

Najčastejšie otázky
l Aká je to rýchlosť ? 
  - Rýchlosť je úmerná priepustnosti linky kbps 
(kilobit za 1 sekundu), takže čím väčšia linka tým 
rýchlejší internet, keďže vysoko rýchlostné linky sú 
pomerne drahé využíva sa tzv. „agregácia“, (alebo 
zdieľanie) to znamená, že na určitú priepustnosť 
linky sa pripojí viac užívateľov. V praxi to zname-
ná, že dial-up(tel. linka) chodí cca 44kbps, táto 
rýchlosť nie je nikým zdieľaná, je len pre Vás. 
    Pre porovnanie  napríklad: 
512 kbps / 10 užívateľov = rýchly internet 
256 kbps / 15 užívateľov = internet vhodný 
pre bežné surfovanie a mailovanie, chat ...
64 kbps / 6 užívateľov = pomalý internet
Rýchlosť zdieľaných liniek je závislá od počtu 
naraz pripojených užívateľov, nastavení servera, 
TraficShaping, Proxy, LinkBalanc... 

l Odkiaľ sa dá pripojiť ? 
   - Je potrebná priama viditeľnosť na vysie-
lač, mapku si môžete pozrieť na www.gsmx.sk 
alebo zavolajte na infolinku 0915 374 597.

l Aké sú poplatky za HW a iné? 
- Inštalačné poplatky: zriaďovací poplatok 990,- Sk 
+ potrebný hardvér  na pripojenie + montáž 500,- Sk.
Mesačné poplatky: mesačný paušál 650,-Sk / 
950,-Sk.

l A čo hardvér (HW)?

 -   Cena HW je závislá na vzdialenosti od vy-
sielača - info 0915 374 597, prídeme Vám 
zadarmo namerať signál a poradiť vhodný 
HW (možnosť kúpenia, zapožičania/splácania 
HW, info osobne/tel). Pozn. Hardvér Vám za-
bezpečíme a  zostváva Vašim majetkom! 
podľa doterajších skúseností od 3700,- do 
5000,- Sk za HW + 990,-Sk zriadenie + 500,-Sk 
montáž)Umožňujeme 2-týzdňovú skúšobnú 
dobu zdarma, počas ktorej si môžete vyskúšať 
všetky naše poskytované varianty pripojenia 
(s naším HW).Podmienkou je však zaplatenie 
zriaďovacieho poplatku, ktorý sa nevracia.

Bližšie informácie na tel.č. 0915 374 597
CENA INTERNETU JE VŽDY PRE PRIPOJENIE JEDNÉHO PC

(HW sa dá rozrátať medzi viac účastníkov /susedia,bytovka/)


