Špecifikácia služieb TOOWAYTM – Generácia 2016

Typ služby

tooway Open 5

tooway Open 10

tooway Open 15

Objem dát/cyklus, GB

10

20

30

5.000 (***)

10.000 (***)

15.000 (***)

2.000

6.000

6 000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

1.000

ÁNO

ÁNO

ÁNO

2

4

6

1.000

1.000

1.000

1

1

1

Aby bolo možné poskytnúť každému
účastníkovi „spravodlivý podiel“ kapacity siete,
používajú sa postupy riadenia siete, ktorých
účelom je zabrániť účastníkovi nárokovať si
neprimerané množstvo zdrojov siete. Tieto
postupy sú použité buď trvalo, alebo keď sieť
je preťažená. Počas tohto času sa postupy
riadenia siete použijú najskôr u účastníkov,
ktorí už využili viac ako 50% predplateného
objemu dát, a to tak, aby sa minimalizovali
nepriaznivé vplyvy, ktoré preťaženie siete
môže spôsobiť, a nepriaznivo tak ovplyvniť
skúsenosť účastníka.

Aby bolo možné poskytnúť každému
účastníkovi „spravodlivý podiel“ kapacity siete,
používajú sa postupy riadenia siete, ktorých
účelom je zabrániť účastníkovi nárokovať si
neprimerané množstvo zdrojov siete. Tieto
postupy sú použité buď trvalo, alebo keď sieť
je preťažená. Počas tohto času sa postupy
riadenia siete použijú najskôr u účastníkov,
ktorí už využili viac ako 50% predplateného
objemu dát, a to tak, aby sa minimalizovali
nepriaznivé vplyvy, ktoré preťaženie siete
môže spôsobiť, a nepriaznivo tak ovplyvniť
skúsenosť účastníka.

Aby bolo možné poskytnúť každému
účastníkovi „spravodlivý podiel“ kapacity siete,
používajú sa postupy riadenia siete, ktorých
účelom je zabrániť účastníkovi nárokovať si
neprimerané množstvo zdrojov siete. Tieto
postupy sú použité buď trvalo, alebo keď sieť
je preťažená. Počas tohto času sa postupy
riadenia siete použijú najskôr u účastníkov,
ktorí už využili viac ako 50% predplateného
objemu dát, a to tak, aby sa minimalizovali
nepriaznivé vplyvy, ktoré preťaženie siete
môže spôsobiť, a nepriaznivo tak ovplyvniť
skúsenosť účastníka.

ÁNO

ÁNO

ÁNO

Maximálna
rýchlosť
do prekročenia
objemu dát
Znížená max.
rýchlosť
po prekročení
objemu dát

Rýchlosť Sťahovania/
Download, Kbps (**)
Rýchlosť Odosielania/
Upload, Kbps (**)
Rýchlosť Sťahovania/
Download , Kbps (**)
(Pozn.: 1Kbps = 1000 bps)

Rýchlosť Odosielania/
Upload, Kbps (**)
(Pozn.: 1Kbps = 1000 bps)

Neobmedzená nočná prevádzka (****)
01:00-06:00 miestneho času
Prah spotreby – Odosielanie dát/ Upload,
GB
Rýchlosť Odosielania dát/ Upload (**)
pri prekročení Prahu spotreby (Rýchlosť
Sťahovania/Download nie je ovplyvnená),
Kbps

Pridelená IP adresa s DHCP (*****)
Privátna (vyhradzujeme si právo použiť verejnú IP adresu,
ktorá nie je dostupná cez internet ako alternatívu)

Politika spravodlivého prístupu (FUP)

Funkcia – Volume Booster
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Typ služby

tooway Open 20

tooway Open MAX (*)

Objem dát/cyklus, GB

40

80

20.000 (***)

30.000 (***)

6.000

6.000

2.000

3.000

1.000

1.000

ÁNO

ÁNO

8

16

1.000

1.000

1

1

Aby bolo možné poskytnúť každému
účastníkovi „spravodlivý podiel“ kapacity siete,
používajú sa postupy riadenia siete, ktorých
účelom je zabrániť účastníkovi nárokovať si
neprimerané množstvo zdrojov siete. Tieto
postupy sú použité buď trvalo, alebo keď sieť
je preťažená. Počas tohto času sa postupy
riadenia siete použijú najskôr u účastníkov,
ktorí už využili viac ako 50% predplateného
objemu dát , a to tak, aby sa minimalizovali
nepriaznivé vplyvy, ktoré preťaženie siete
môže spôsobiť, a nepriaznivo tak ovplyvniť
skúsenosť účastníka.

Aby bolo možné poskytnúť každému
účastníkovi „spravodlivý podiel“ kapacity siete,
používajú sa postupy riadenia siete, ktorých
účelom je zabrániť účastníkovi nárokovať si
neprimerané množstvo zdrojov siete. Tieto
postupy sú použité buď trvalo, alebo keď sieť
je preťažená. Počas tohto času sa postupy
riadenia siete použijú najskôr u účastníkov,
ktorí už využili viac ako 50% predplateného
objemu dát, a to tak, aby sa minimalizovali
nepriaznivé vplyvy, ktoré preťaženie siete
môže spôsobiť, a nepriaznivo tak ovplyvniť
skúsenosť účastníka.

ÁNO

ÁNO

Maximálna
rýchlosť
do prekročenia
objemu dát
Znížená max.
rýchlosť
po prekročení
objemu dát

Rýchlosť Sťahovania/
Download, Kbps (**)
Rýchlosť Odosielania/
Upload, Kbps (**)
Rýchlosť Sťahovania/
Download , Kbps (**)
(Pozn.: 1Kbps = 1000 bps)

Rýchlosť Odosielania/
Upload, Kbps (**)
(Pozn.: 1Kbps = 1000 bps)

Neobmedzená nočná prevádzka (****)
01:00-06:00 miestneho času

Prah spotreby – Odosielanie dát/ Upload,
GB
Rýchlosť Odosielania dát/ Upload (**)
pri prekročení Prahu spotreby (Rýchlosť
Sťahovania/Download nie je ovplyvnená),
Kbps

Pridelená IP adresa s DHCP (*****)
Privátna (vyhradzujeme si právo použiť verejnú IP
adresu, ktorá nie je dostupná cez internet ako alternatívu)

Politika spravodlivého prístupu (FUP)
(******)

Funkcia – Volume Booster
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(*) Programy s nominálnou rýchlosťou sťahovania 30.000 kbps môžu uvedenú hodnotu dosiahnuť iba vtedy, ak koncový používateľ používa zariadenie (UT), ktoré je
technológia SurfBeam 2+. V prípade, že Koncový používateľ má iný terminál (User Terminal), maximálna dosiahnuteľná rýchlosť sťahovania je 22.000 kbps.
(**) Negarantujeme maximálnu rýchlosť, rýchlosti sa odvíjajú od aktuálneho zaťaženia siete a celkových podmienok siete.
(***) Maximálna rýchlosť dosiahnuteľá pomocou technológie Surfbeam ™ druhej generácie s ohľadom na kombináciu TCP / IP a UDP protokolov.
(****) Neobmedzená nočná prevádzka: objem dát VCelkom generovaný počas noci (od 01:00 do 06:00 miestneho času) sa nepočíta do celkového objemu dát .
Funguje na báze spravodlivého a nekomerčného využívania. Užívateľ musí predchádzať takému správaniu, ktoré by mohlo spôsobiť preťaženie siete alebo porušovať
autorské práva.
(*****) Pridelená IP adresa a DHCP: Je registrovaná v zozname RIPE ako Skylogic IP. Privátna (vyhradzujeme si právo použiť verejnú IP adresu, ktorá nie je dostupná
cez internet ako alternatívu). Ak je voľba prenosu VoIP povolená na účte niektorého produktu Tooway Open, Eutelsat Broadband nezaručuje, že je táto adresa pridelená
z verejného fondu, ak je poskytovaná zo strany zákazníka.
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
Ak účastník prekročí celkový objem predplatených dát danej služby, dôjde k zníženiu rýchlosti („znížená rýchlosť“), a budú podporované iba FTP, HTTP, POP3/SMTP,
IMAP a DNS protokoly s nízkou prioritou. Objem dát je vynulovaný každý mesiac v deň aktivácie.

Možnosť aktivácie tooway v týchto krajinách :
1.
2.

Slovensko
Španielsko
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(******)

Politika FUP

Ceny a podmienky pre používanie Služby, podmienky Fair Usage Policy
(A) Pre každú kategóriu Služby, spoločnosť Eutelsat uvádza na Stránke indikatívnu informáciu o cene daného programu Služby, ako sú spravidla ponúkané Distribútorom
pôsobiacich na území Slovenska. Ceny produktov Služby sú uvádzané štandardne (ak nie je uvedené, alebo z kontextu nevplýva iné) vrátane všetkých daní. Pritom sa
rozumie, že tieto ceny nie sú odporúčané ani predpísané Eutelsatom a Distribútori majú pri určovaní ceny Služby úplnú voľnosť. V prípade nesúladu informácii o cene Služby,
resp. jednotlivých programov Služby na Stránke Distribútorov a údajov o cenách, za ktoré sú jednotlivé programy Služby ponúkané jednotlivými Distribútormi, platia ceny
a údaje, ktoré sú uvedené na stránkach Distribútorov. Distribútori nie sú za žiadnych okolností povinní poskytovať Službu za ceny uvedené na Stránke a taktiež Používateľovi
nevzniká právo získať Službu za ceny uvedené Stránke, ale za podmienok ako si tieto dohodne s Distribútorom.
(B) Skutočné ceny každého Distribútora sú prístupné na web stránkach jednotlivých Distribútorov.
(C) Eutelsat je oprávnený poskytovanie a používanie Služby zmeniť z dôvodu technických požiadaviek. Rozpis týchto zmien je uvedený v časti “Pravidlá riadenia siete” každej
kategórie Služby.
(D) Používateľ môže v rámci ním zvoleného programu Služby preniesť (prijať a odoslať) prostredníctvom Služby neobmedzený objem dát a to v súlade so zásadami
korektného používania Služby – tzv. „Fair Usage Policy“ (ďalej len „FUP“) definovanými týmito Všeobecnými podmienkami. V záujme dosiahnutia rovnakej kvality a dostupnosti
Služby pre všetkých Používateľov Eutelsat aplikuje na poskytovanie Služby a jej využívanie Používateľmi zásady FUP. FUP spočíva primárne v riadenom znížení rýchlosti
prenosu dát prostredníctvom využitia Služby po prekročení objemu prenesených dát tzv. prahovej objemovej korektnosti, ktorý je stanovený osobitne pre každý jednotlivý
program Služieb.
(E) Cieľom nastavenia týchto úrovní prahovej objemovej korektnosti prenesených dát v rámci FUP je dosiahnuť stav nezneužívania využívania Služby nekorektným, resp.
neúmerným využívaním aplikácií alebo prenosových protokolov a pod., ktoré spôsobujú neúmerné zaťaženie siete (napr. aplikácie typu peer-to-peer), alebo kombináciou týchto
prístupov, a to zo strany niektorých Používateľov dopúšťajúcich sa takéhoto správania, ktorý je na úkor väčšiny ostatných Používateľov, ktorí Službu takýmto spôsobom
nevyužívajú, či nezneužívajú.
(F) Využívanie Služby Používateľom spôsobom, ktorý je výrazne a neprimerane nad rámec obvyklej priemernej miery využívania Služby inými Používateľmi (napr. jedným
Používateľom za porovnateľný časový úsek voči štandardu, či priemeru ostatných Používateľov) a ktorý má alebo môže mať za následok zníženie kvalitatívnych,
kvantitatívnych alebo iných parametrov Služby pre ostatných Používateľov alebo iné ohrozenie komunikačnej siete a systémov Eutelsatu, sa považuje za zneužívanie Služby
odôvodňujúce aplikáciu podmienok FUP zo strany Eutelsatu voči takémuto Používteľovi. Za účelom prevencie pred takýmto zneužívaním Služby si Eutelsat vyhradzuje právo
uplatniť na poskytovanie Služby voči takémuto Používateľovi mechanizmus FUP, čo Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní Služby
s Distribútorom. Túto skutočnosť taktiež akceptuje Distribútor, ktorý je povinný pravidlá FUP definované týmito Všeobecnými podmienkami právne záväzným spôsobom
preniesť aj do právneho vzťahu s Používateľom, ktorý sa týka poskytovania a využívania Služby.
(G) FUP vo vzťahu ku konkrétnemu Používateľovi sa začne uplatňovať za podmienky, že Používateľ prekročí výšku prahovej objemovej korektnosti dát, t.j. hranice objemu dát,
ktorá predstavuje mesačný objem prenesených dát (súčet dát prenesených dowstreamom a upstreamom počas jedného mesiaca) definovaný pre jednotlivý program Služby.
Po prekročení tejto hranice objemu dát Používateľom Eutelsat negarantuje maximálnu rýchlosť prenosu dát v rámci Služby ako je táto rýchlosť špecifikovaná pre jednotlivé
programy Služby uvedené na Stránke v časti popisujúcej parametre jednotlivých programov Služieb. Po uplatnení FUP sa táto štandardná rýchlosť prenosu dát v rámci Služby
automaticky znižuje na úroveň „rýchlosti prenosu dát v rámci FUP“ ako je táto rýchlosť taktiež špecifikovaná pre jednotlivé programy Služby uvedené na Stránke v časti
popisujúcej parametre jednotlivých programov Služieb (napr. namiesto štandardnej rýchlosti prenosu dát 5/2 Mb/s bude po prekročení objemu prenosu dát 10GB prenosová
rýchlosť dát znížená na rýchlosť prenosu dát v rámci FUP na úrovni 1/1 Mb/s).
(H) Hranica, resp. výška prahovej objemovej korektnosti dát v rámci FUP, úroveň štandardnej rýchlosti prenosu dát v rámci Služby (dowstream / upstream) ako aj úroveň
rýchlosti prenosu dát v rámci FUP (dowstream / upstream), sú uvedené pri jednotlivých programoch Služby na Stránke v časti popisujúcej parametre jednotlivých programov
Služieb. Po skončení kalendárneho mesiaca, resp. fakturačného obdobia, pre ktoré je definovaná hranica prahovej objemovej korektnosti dát, v ktorom bola FUP uplatnená vo
vzťahu ku konkrétnemu Používateľovi, sa FUP prestane aplikovať. Voči tomu istému Používateľovi sa FUP môže opätovne aplikovať v ďalšom období len za podmienky, že vo
vzťahu k tomuto Používateľovi z dôvodu jeho spôsobu využívania Služby, resp. zneužívania Služby z jeho strany, budú opätovne splnené podmienky na uplatnenie
mechanizmu FUP.
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