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Co przedstawia raport 

Raport przedstawia analizę kosztów, jakie poniesie klient biznesowy, który wybierze  

najtańszą ofertę dostępu do internetu z laptopem w technologii UMTS (HSDPA) u jednego 

z trzech operatorów sieci komórkowych: Era, Orange, lub Plus. Pod uwagę brane były 

oferty na czas określony: 24 oraz 36 miesięcy. 

 

 

 

 

 

 

 

W niniejszym raporcie dokonaliśmy zestawienia średnich całkowitych kosztów 

miesięcznych dla najtańszych ofert dostępu do internetu z laptopem w technologii UMTS 

(HSDPA). Więcej na temat metodologii porównań, ważniejszych pojęć oraz przyjętych 

parametrów przeczytać można w części Założenia przyjęte w kalkulacjach. 

Ideą raportu było udzielenie odpowiedzi na kilka pytań, które często zadają sobie osoby 

szukające najlepszej dla nich oferty dostępu do internetu. 

 

 Jaki internet z laptopem mogę mieć za 100 zł miesięcznie?  

 Czy podpisanie umowy na dłuższy okres jest dla mnie opłacalne? 

 Jakie netbooki dostępne są w promocjach z internetem mobilnym? 

134.88
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129.35
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158.93

0 zł

50 zł
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200 zł

250 zł

0,5GB 1GB 3GB 5GB 6GB 8GB 12GB 13GB

Opcje limitów przy umowie na 24 miesiące

Nawet 64,56 zł 
miesięcznie można 

zaoszczędzić na 
wyborze dłuższego 

okresu umowy 
 

(dot. „Business Everywhere 

z laptopem na raty” 

z netbookiem HTC Shift 

i limitem 13 GB) 

 

Koszt netbooka 
z internetem 

mobilnym i limitem 

8 GB to średnio  
136 zł/m-c 
 

(dot. „iPlus dla Firm – od 1 zł” 

z umową na 2 lata) 

Koszt laptopa 
z internetem 

mobilnym to średnio 
85,19 zł/m-c 
 
(dot. „Business Everywhere 

z laptopem na raty” z limitem 1  

GB, umową na 3 lata i laptopem 

Maxdata ECO 4510 IW) 



 
 

Raport bieżący Verivox.pl: Internet mobilny z laptopem, analiza ofert dla klientów biznesowych 4 
 

Przegląd ofert internetu mobilnego z laptopem 

W zestawieniach porównujemy ofertę operatorów Era, Orange oraz Plus. Play w swojej 

ofercie nie ma internetu mobilnego w promocji z laptopem. Prezentujemy operatorów w 

kolejności alfabetycznej. 

Zanim przejdziemy do wyboru jednej z ofert dostępnych na rynku, warto sobie 

odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania: 

 

Netbook czy laptop: jakiego komputera potrzebujemy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden, pięć, a może dziesięć gigabajtów: jaki limit danych jest dla nas? 

 

 

 

 

+ 

 
 

Plusy: 

 niewielkie rozmiary i waga 

 długi czas pracy na jednej baterii 
Minusy: 

 dłuższa praca bywa męcząca 

 mały ekran 

 brak napędu CD/DVD 

 
 Netbook 

źródło zdjęcia: viagallery.com 

 
Plusy: 

 komfortowa praca w domu, 

biurze, podróży służbowej 

Minusy: 

 zajmuje w torbie sporo miejsca 

 duża waga 

 

 

 
Laptop 
źródło zdjęcia: dell.com 

 

 

Początkujący 

 poczta e-mail 

 portale newsowe 
 

1 GB 

Zaawansowani 

 poczta e-mail 

 portale newsowe 

 multimedia 

 przesyłamy pliki 

 

 5 GB 

Wymagający 

 poczta e-mail 

 portale newsowe 

 często multimedia 

 często przesyłamy pliki 
 

10 GB 
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Specyficzną cechą internetu mobilnego (a także radiowego) są limity transferu danych. 

Ze względu na intensywność korzystania z sieci, limity te można z grubsza pogrupować 

według następujących kategorii użytkowników: 

1 – 3 GB: początkujący internauci bądź osoby korzystające głównie z poczty oraz 

informacyjnych stron www; 

5 – 8 GB: zaawansowani internauci, od czasu do czasu przesyłający/pobierający pliki 

multimedialne bądź duże dokumenty, umiarkowanie korzystający z multimedialnych 

stron www oraz komunikatorów głosowych; 

10 – 14 GB: wymagający internauci, intensywnie korzystający z multimediów 

dostępnych w sieci www, często przesyłający/pobierający pliki o dużej objętości. 

 

Aby ułatwić podjęcie decyzji, dla każdego z operatorów przygotowaliśmy zestawienia, z 

których można dowiedzieć się o średnim koszcie miesięcznym z uwzględnieniem kosztów 

zakupu dostępu do internetu oraz laptopa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazwa promocji 

operatora 

pokazujemy oferty z limitami dla: 

początkującego, zaawansowanego 

oraz  wymagającego użytkownika 

laptop/netbook 

oferowany 

w ramach promocji 

Pogrubioną ramką zaznaczone są 

najtaosze oferty operatora w dla 

określonego limitu (np. 1 GB) 

tyle wynosi realny, 

średni miesięczny 

koszt usługi 

tyle wynosi  koszt  

zakupu 

laptopa/netbooka 

wg cennika 

promocji 
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Era, oferty z laptopem dla firm na 24 miesiące 
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., 0 801 202 602, http://www.era.pl, zobacz pełne zestawienie ofert internetu w Era. 

Promocje z 
umową na 

24  
m-ce 

Model 
procesor 

P
a
m

ię
ć
 

R
A

M
 

D
y
s
k
  

tw
a
r
d

y
 

W
in

d
o
w

s
 Dostępne limity i koszty 

1 GB 5 GB 10 GB 

Wiosenna 

promocja 

z netbookiem 

HP 

 

 
 Netbook  

 

HP 2133  

Mini Note 

 

VIA C7-M ULV  

1,6 GHz 

1 
GB 

120  
GB 

XP 

Home 

PL 

 

średni koszt/m-c 

101,95 zł 
 

Aktywacja:  99,00 zł 

Komp+modem: 1,00 zł 

Abonament: 97,78 zł 

  

Wyprzedaż –

blueconnect 

z notebookiem 

Fujitsu-Siemens 

za 1 zł 

 

   

 L aptop  

 

Fujitsu 

Siemens 

Amilo PRO 

V3525 
Intel Core 2 Duo 

T5300 (1,73 GHz), 

T2350 (1,86 GHz), 

lub  

T5250 (1,5 GHz) 

1 
GB 

120 
GB 

XP 

lub 

Vista 

Home 

PL 

 

 

średni koszt/m-c 

198,20 zł 
 

Aktywacja:  100,04 zł 

Komp+modem: 1,22 zł 

Abonament: 193,98 zł 

 

Wyprzedaż – 

blueconnect z 

notebookiem 

Fujitsu-Siemens 

 

   

 L aptop  

 

Fujitsu 

Siemens 

Amilo PRO 

V3525 
Intel Core 2 Duo 

T5300 (1,73 GHz), 

T2350 (1,86 GHz), 

lub  

T5250 (1,5 GHz) 

1 
GB 

120 
GB 

XP 

lub 

Vista 

Home 

PL 

 

średni koszt/m-c 

179,04 zł 
 

Aktywacja:  100,04 zł 

Komp+modem: 1708 zł 

Abonament: 103,70 zł 

 

 Źródło: regulaminy promocji dla firm, kalkulacje własne Verivox.pl, kwoty brutto (z VAT) 

 

Era, oferty z laptopem dla firm na 36 miesięcy  

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., 0 801 202 602, http://www.era.pl, zobacz pełne zestawienie ofert internetu w Era. 

Promocje z 
umową na 

36  
m-ce 

Model 
procesor 

P
a
m

ię
ć
 

R
A

M
 

D
y
s
k
  

tw
a
r
d

y
 

W
in

d
o
w

s
 Dostępne limity i koszty 

1 GB 4 GB 10 GB 

Blueconnect 

z notebookiem 

HP za 49 zł 

 

   

 L aptop  

 

HP 6720S 

 
Intel Celeron 550 

2GHz 

1 
GB 

120  
GB 

XP 

Home 

PL 

 

średni koszt/m-c 

106,61 zł 
 

Aktywacja:  100,04 zł 

Komp+modem: 1,00 zł 

Abonament: 59,78 zł 

  

Blueconnect 

z notebookiem 

HP za 1 zł dla 

Twojej Firmy 

 

   

 L aptop  

 

HP 6720S 

 
Intel Celeron 550 

2GHz 

1 
GB 

80 
GB 

XP 

Home 

PL 

 

średni koszt/m-c 

123,59 zł 
 

Aktywacja:  100,04 zł 

Komp+modem: 1,22 zł 

Abonament: 120,78 zł 

  

http://www.era.pl/
http://www.verivox.pl/internet/carriers.aspx?Era-Polska-Telefonia-Cyfrowa-szybki-internet-mobilny-i-na-linii-telefonicznej-BSA&id=42
http://www.era.pl/
http://www.verivox.pl/internet/carriers.aspx?Era-Polska-Telefonia-Cyfrowa-szybki-internet-mobilny-i-na-linii-telefonicznej-BSA&id=42


 
 

Raport bieżący Verivox.pl: Internet mobilny z laptopem, analiza ofert dla klientów biznesowych 7 
 

Promocje z 
umową na 

36  
m-ce 

Model 
procesor 

P
a
m

ię
ć
 

R
A

M
 

D
y
s
k
  

tw
a
r
d

y
 

W
in

d
o
w

s
 Dostępne limity i koszty 

1 GB 4 GB 10 GB 

Blueconnect 

129 

z notebookiem 

HP 

 

   

 L aptop  

 

HP 6720S 

 
Intel Celeron 550 

2GHz 

1 
GB 

80 
GB 

XP 

Home 

PL 

 

 

średni koszt/m-c 

160,19 zł 
 

Aktywacja:  100,04 zł 

Komp+modem: 1,22 zł 

Abonament: 147,38 zł 

 

Źródło: regulaminy promocji dla firm, kalkulacje własne Verivox.pl, kwoty brutto (z VAT) 

 

Orange, oferty z laptopem dla firm na 24 miesiące 
PTK Centertel Sp. z o.o., 0 510 600 600, http://www.orange.pl, zobacz pełne zestawienie ofert internetu w Orange. 

Promocje z 
umową na 

24  
m-ce 

Model 
procesor 

P
a
m

ię
ć
 

R
A

M
 

D
y
s
k
  

tw
a
r
d

y
 

W
in

d
o
w

s
 Dostępne limity i koszty 

1 GB 6 GB 12 GB 

Business 

Everywhere 

z laptopem na 

raty 

 

   

 L aptop  

 

Maxdata 

ECO 4510 

IW 

Intel Pentium Dual 

Core 1,73 GHz 

1 
GB 

120  
GB 

XP 

Home 

PL 

średni koszt/m-c 

129,30 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 1999 zł 

Abonament: 45,96 zł 

średni koszt/m-c 

174,03 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 1999 zł 

Abonament: 90,69 zł 

średni koszt/m-c 

205,55 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 1999 zł 

Abonament: 122,21 zł 

Business 

Everywhere 

z laptopem na 

raty 

 

   

 L aptop  

 

Dell 

Inspiron 

1525 
Intel Core 2 Duo 

1,83 lub 2 GHz 

2 
GB 

120 
lub 

250 
GB 

Vista 

Home 

PL 

średni koszt/m-c 

133,46 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 2099 zł 

Abonament: 45,96 zł 

średni koszt/m-c 

161,53 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 1699 zł 

Abonament: 90,69 zł 

średni koszt/m-c 

180,55 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 1399 zł 

Abonament: 122,21 zł 

Business 

Everywhere 

z laptopem na 

raty 

 

   

 L aptop  

 

Belinea 

 
Intel Core 2 Duo 

2,0 GHz 

1 
GB 

80 
GB 

Vista 

Home 

PL 

średni koszt/m-c 

145,96 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 2399 zł 

Abonament: 45,96 zł 

średni koszt/m-c 

190,70 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 2399 zł 

Abonament: 90,69 zł 

średni koszt/m-c 

222,21 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 2399 zł 

Abonament: 122,21 zł 

Business 

Everywhere 

z laptopem na 

raty 

 

   

 L aptop  

 

Dell XPS 

1330 

 
Intel Core 2 Duo 

2,0 lub 2,1 GHz 

2 
lub  

3 
GB 

250 
lub 

320 
GB 

Vista 

Home 

PL 

średni koszt/m-c 

158,46 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 2699 zł 

Abonament: 45,96 zł 

średni koszt/m-c 

186,53 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 2299 zł 

Abonament: 90,69 zł 

średni koszt/m-c 

205,55 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 1999 zł 

Abonament: 122,21 zł 

Business 

Everywhere 

z laptopem na 

raty 

 

 
 Netbook  

 

HTC Shift 
 

Intel Stealey  

800 MHz 

1 
GB 

40 
lub 

60 
GB 

Vista 

Business 

PL 

średni koszt/m-c 

185,75 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 3353,78 zł 

Abonament: 45,96 zł 

średni koszt/m-c 

230,48 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 3353,78 zł 

Abonament: 90,69 zł 

średni koszt/m-c 

262,00 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 3353,78 zł 

Abonament: 122,21 zł 

Źródło: regulaminy promocji dla firm, kalkulacje własne Verivox.pl, kwoty brutto (z VAT) 

 

http://www.orange.pl/
http://www.verivox.pl/internet/carriers.aspx?Orange-PTK-Centertel-szybki-internet-mobilny-i-na-linii-telefonicznej-BSA&id=41
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Orange, oferty z laptopem dla firm na 36 miesięcy 
PTK Centertel Sp. z o.o., 0 510 600 600, http://www.orange.pl, zobacz pełne zestawienie ofert internetu w Orange. 

Promocje z 
umową na 

36  
m-cy 

Model 
procesor 

P
a
m

ię
ć
 

R
A

M
 

D
y
s
k
  

tw
a
r
d

y
 

W
in

d
o
w

s
 Dostępne limity i koszty 

1 GB 6 GB 12 GB 

Business 

Everywhere 

z laptopem na 

raty 

 

   

 L aptop  

 

Maxdata 

ECO 4510 

IW 

Intel Pentium Dual 

Core 1,73 GHz 

1 
GB 

120  
GB 

XP 

Home 

PL 

średni koszt/m-c 

85,19 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 1499 zł 

Abonament: 43,52 zł 

średni koszt/m-c 

116,64 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 1499 zł 

Abonament: 74,97 zł 

średni koszt/m-c 

145,92 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 1499 zł 

Abonament: 104,25 zł 

Business 

Everywhere 

z laptopem na 

raty 

 

   

 L aptop  

 

Dell 

Inspiron 

1525 
Intel Core 2 Duo 

1,83 lub 2 GHz 

2 
GB 

120 
lub 

250 
GB 

Vista 

Home 

PL 

średni koszt/m-c 

96,30 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 1899 zł 

Abonament: 43,52 zł 

średni koszt/m-c 

122,19 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 1699 zł 

Abonament: 74,96 zł 

średni koszt/m-c 

143,14 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 1399 zł 

Abonament: 104,25 zł 

Business 

Everywhere 

z laptopem na 

raty 

 

   

 L aptop  

 

Belinea 

 
Intel Core 2 Duo 

2,0 GHz 

1 
GB 

80 
GB 

Vista 

Home 

PL 

średni koszt/m-c 

99,08 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 1999 zł 

Abonament: 43,52 zł 

średni koszt/m-c 

130,52 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 1999 zł 

Abonament: 74,96 zł 

średni koszt/m-c 

159,80 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 1999 zł 

Abonament: 104,25 zł 

Business 

Everywhere 

z laptopem na 

raty 

 

   

 L aptop  

 

Dell XPS 

1330 

 
Intel Core 2 Duo 

2,0 lub 2,1 GHz 

2 
lub  

3 
GB 

250 
lub 

320 
GB 

Vista 

Home 

PL 

średni koszt/m-c 

112,96 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 2499 zł 

Abonament: 43,51 zł 

średni koszt/m-c 

138,86 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 2299 zł 

Abonament: 74,97 zł 

średni koszt/m-c 

159,80 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 1999 zł 

Abonament: 104,25 zł 

Business 

Everywhere 

z laptopem na 

raty 

 

 
 Netbook  

 

HTC Shift 
 

Intel Stealey  

800 MHz 

1 
GB 

40 
lub 

60 
GB 

Vista 

Business 

PL 

średni koszt/m-c 

136,71 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 3353,78 zł 

Abonament: 43,52 zł 

średni koszt/m-c 

168,16 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 3353,78 zł 

Abonament: 74,97 zł 

średni koszt/m-c 

197,44 zł 
 

Aktywacja:  1,22 zł 

Komp+modem: 3353,78 zł 

Abonament: 104,25 zł 

Źródło: regulaminy promocji dla firm, kalkulacje własne Verivox.pl, kwoty brutto (z VAT) 

W Orange jest również dostępna promocja internetu mobilnego z laptopem i z limitem 

transferu danych 0,5 GB (Mini). Szczegółową informację o kosztach tej usługi z 

poszczególnymi modelami komputerów znaleźć można na portalu Verivox.pl oraz na 

stronie operatora. 

http://www.orange.pl/
http://www.verivox.pl/internet/carriers.aspx?Orange-PTK-Centertel-szybki-internet-mobilny-i-na-linii-telefonicznej-BSA&id=41
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Plus, oferty z laptopem dla firm na 24 miesiące 
Polkomtel S.A., 0 601 102 601, http://plus.pl, zobacz pełne zestawienie ofert internetu w sieci Plus. 

Promocje z 
umową na 

24  
m-ce 

Model 
procesor 

P
a
m

ię
ć
 

R
A

M
 

D
y
s
k
  

tw
a
r
d

y
 

W
in

d
o
w

s
 Dostępne limity i koszty 

1 GB 8 GB 13 GB 

iPlus dla Firm –

od 1 zł 

 

 
 Netbook  

 

Samsung 

NC10 

 

Intel Atom N270 

1,6 GHz 

1 
GB 

160  
GB 

XP 

Home 

PL 

 

średni koszt/m-c 

126,81 zł 
 

Aktywacja:  18,30 zł 

Komp+modem: 1706,78 zł 

Abonament: 54,80 zł 

 

średni koszt/m-c 

136,56 zł 
 

Aktywacja:  18,30 zł 

Koszt abo.: 95,30 zł 

Komp+modem: 974,78 zł 

 

średni koszt/m-c 

158,93 zł 
 

Aktywacja:  18,30 zł 

Koszt abo.: 137,83 zł 

Komp+modem: 486,78 zł 

Źródło: regulaminy promocji dla firm, kalkulacje własne Verivox.pl, kwoty brutto (z VAT) 

W Polkomtel S.A. jest dostępna również oferta internetu mobilnego z laptopem 

i z limitem transferu danych 3 GB. Szczegółową informację o kosztach tej usługi 

z poszczególnymi modelami komputerów znaleźć można na portalu Verivox.pl oraz na 

stronie operatora. 

 

http://plus.pl/
http://www.verivox.pl/internet/carriers.aspx?Plus-Polkomtel-szybki-internet-mobilny&id=40
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Jaki internet z laptopem dostanę za 100 i 150 zł miesięcznie? 

 

Zestawienie średnich kosztów miesięcznych dla najtaoszych ofert internetu mobilnego z laptopem 

przy umowie na 24 miesiące. 

Źródło: regulaminy promocji dla firm, kalkulacje własne Verivox.pl, kwoty brutto (z VAT) 

Zestawienie średnich kosztów miesięcznych dla najtaoszych ofert internetu mobilnego z laptopem 

przy umowie na 36 miesięcy. 

Źródło: regulaminy promocji dla firm, kalkulacje własne Verivox.pl, kwoty brutto (z VAT) 
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Komentarz Verivox.pl 

Zobaczmy, jakie oferty z laptopem są dostępne dla osób, które chcą przeznaczyć na 

zakup internetu mobilnego z laptopem 100 lub 150 zł. 

W ramach limitu 100 zł nie mamy dużego wyboru. Najtańszym rozwiązaniem jest zakup 

„Business Everywhere z laptopem na raty” z limitem 1 GB oraz laptopem Maxdata. 

Nieopłacalny jest zakup usługi z limitem 0,5 GB – za dwukrotnie większy limit transferu i 

ten sam laptop zapłacimy miesięcznie 

6,63 zł mniej. W obu wypadkach 

warunkiem jest podpisanie umowy na 

36 miesięcy. 

Z ofert w cenie do 150 zł skorzystają 

również zaawansowani internauci. Z 

umową na 3 lata z wszystkich 

dostępnych limitów stać nas na 

wszystkie z wyjątkiem 4 GB. Oferta z 

3-krotnie wyższym limitem jest tańsza 

o 17,05 zł. Oprócz limitu, o decyzji 

może w tym wypadku zadecydować 

również wybór laptopa. Dla fanów 

sprzętu HP Era ma w ofercie 

„Blueconnect 129 z notebookiem hp” 

(limit 4 GB, w ofercie laptop HP 6720S 

z modemem Option iCON 225). Z kolei 

„Business Everywhere z laptopem na 

raty” to, jak już wspomnieliśmy, 3-

krotnie większy limit transferu i ponad 

3-krotnie więcej miejsca na dysku 

(Dell Inspiron 1525, HDD 250 GB). 

Internet z umową 2-letnią możemy nabyć z limitem od 0,5 GB do 3 GB oraz limitem 8 

GB. Co ciekawe, za 16-krotnie wyższy limit dopłacimy tylko 1,68 zł (dot. limitów 0,5 GB i 

8 GB). Z „Business Everywhere z laptopem na raty” (limit 0,5 GB) zakupimy laptopa 

Maxdata ECO 4510 IW (Intel Pentium Dual Core 1,73 GHz, RAM 1 GB, HDD 120 GB, 

Windows XP Home PL) z modemem Merlin XU870, Plus (limit 8 GB) ma w ofercie 

netbooka Samsung NC10 (IntelR Atom N270 1.6 GHz, RAM 1 GB, HDD 160 GB, Microsoft 

Windows XP Home). 

 

 

 

 

Zestawienie średnich kosztów miesięcznych dla 

najtaoszych ofert internetu mobilnego z laptopem. 

Opcja limitu 24 miesiące 36 miesięcy 

0,5  GB 134,88 zł 91,82 zł 

1 GB 101,95 zł 85,19 zł 

3 GB 129,35zł - 

4 GB - 160,19 zł 

5 GB 198,20 zł - 

6 GB 161,53 zł 116,64 zł 

8 GB 136,56 zł - 

12 GB 180,55 zł 143,14 zł 

13 GB 158,93 zł - 

Źródło: regulaminy promocji dla firm, kalkulacje własne  

Verivox.pl, kwoty brutto (z VAT) 
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Zestawienie najtaoszych ofert internetu mobilnego z laptopem dla danego limitu  

oraz okresu umowy. 

Okres 

umowy 

Opcja 

limitu 
Nazwa oferty 

Średni 

koszt/m-c 
Urządzenie dostępne z ofertą 

24 miesiące 

0,5 GB 

Business Everywhere z 

laptopem na raty 

(Orange) 

134,88 zł 

Maxdata ECO 4510 IW: Intel Pentium Dual Core 

1,73 GHz, RAM 1 GB, HDD 120 GB, Windows XP 

Home PL + modem ExpressCard Merlin XU870 

1 GB 

Wiosenna promocja z 

netbookiem HP Mini-

Note 2133 za 1 zł (Era) 

101,95 zł 

HP Mini-Note PC 2133: procesor VIA C7-M ULV 1,6 

GHz, RAM 1024MB, HDD Serial ATA 120 GB (5400 

obr./min), system operacyjny Windows XP Home 

PL 

3 GB 
iPlus dla Firm - od 1 zł 

(Plus) 
129,35 zł 

Samsung NC10: IntelR Atomt N270 (1.6 GHz, 533 

MHz), RAM 1 GB DDR2 533 MHz, HDD 160 GB 

SATA, system operacyjny Microsoft Windows XP 

Home (SP3) PL 

5 GB 

Wyprzedaż – 

blueconnect z 

notebookiem Fujitsu 

Siemens za 1 zł 

(Era) 

198,20 zł 

Fujitsu Siemens Computers Amilo PRO V3525: 

IntelR Core Duo T2350 (1,86 GHz), 1 GB DDR2 

533Mhz RAM, 120 GB HDD SATA, Windows XP 

Home PL + modem PCMCIA Huawei E630 

6 GB 

Business Everywhere z 

laptopem na raty 

(Orange) 

161,53 zł 

Dell Inspiron 1525 250 GB: Intel Core 2 Duo 2.0 

GHz, RAM 2GB, HDD 250GB, Windows Vista 

Premium Home PL 

8 GB 
iPlus dla Firm - od 1 zł 

(Plus) 
136,56 zł 

Samsung NC10: IntelR Atomt N270 (1.6 GHz, 533 

MHz), RAM 1 GB DDR2 533 MHz, HDD 160 GB 

SATA, system operacyjny Microsoft Windows XP 

Home (SP3) PL 

12 GB 

Business Everywhere z 

laptopem na raty 

(Orange) 

180,55 zł 

Dell Inspiron 1525 250 GB: Intel Core 2 Duo 2.0 

GHz, RAM 2GB, HDD 250GB, Windows Vista 

Premium Home PL 

13 GB 
iPlus dla Firm - od 1 zł 

(Plus) 
158,93 zł 

Samsung NC10: IntelR Atomt N270 (1.6 GHz, 533 

MHz), RAM 1 GB DDR2 533 MHz, HDD 160 GB 

SATA, system operacyjny Microsoft Windows XP 

Home (SP3) PL 

36 miesięcy 

0,5 GB 

Business Everywhere z 

laptopem na raty 

(Orange) 

91,82 zł 

Maxdata ECO 4510 IW: Intel Pentium Dual Core 

1,73 GHz, RAM 1 GB, HDD 120 GB, Windows XP 

Home PL + modem ExpressCard Merlin XU870  

1 GB 

Business Everywhere z 

laptopem na raty 

(Orange) 

85,19 zł 

Maxdata ECO 4510 IW: Intel Pentium Dual Core 

1,73 GHz, RAM 1 GB, HDD 120 GB, Windows XP 

Home PL + modem ExpressCard Merlin XU870 

4 GB 
Blueconnect 129 z 

notebookiem hp (Era) 
160,19 zł 

HP 6720S: Intel Celeron 550 2GHz, 1GB RAM, 

80GB HDD SATA, Windows XP Home PL + modem 

USB Option iCON 225 

6 GB 

Business Everywhere z 

laptopem na raty 

(Orange) 

116,64 zł 

Maxdata ECO 4510 IW: Intel Pentium Dual Core 

1,73 GHz, RAM 1 GB, HDD 120 GB, Windows XP 

Home PL + modem ExpressCard Merlin XU870 

12 GB 

Business Everywhere z 

laptopem na raty 

(Orange) 

143,14 zł 

Dell Inspiron 1525 250 GB: Intel Core 2 Duo 2.0 

GHz, RAM 2GB, HDD 250GB, Windows Vista 

Premium Home PL 

Źródło: regulaminy promocji dla firm, kalkulacje własne Verivox.pl, kwoty brutto (z VAT) 
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Założenia przyjęte w kalkulacjach 

Porównanie dotyczy najtańszych ofert dostępu do internetu z laptopem w technologii 

HSDPA na polskim rynku, skierowanych do nowych klientów indywidualnych operatora. 

Wszystkie kwoty zawierają podatek VAT. 

W obliczeniach brane były pod uwagę wszystkie opcje limitów transferu danych, dostępne 

przy umowie na 24 lub 36 miesięcy. Zestawienia ofert dokonano na podstawie bazy 

kalkulatora ofert dostępu do internetu, liczącej blisko 4 000 rekordów. 

Poza informacją o kosztach laptopów, raport zawiera również dane techniczne dotyczące 

procesora, zainstalowanego systemu operacyjnego, pamięci RAM oraz dysku twardego.   

W porównywanych parametrach celowo natomiast nie uwzględniamy prędkości 

internetu (zarówno ściągania jak i wysyłania). Powodem tego jest fakt, że w wypadku 

siecii komórkowej szybkość transferu zależy od bardzo wielu czynników, jak 

ukształtowanie terenu, rodzaj i gęstość zabudowy, odległość od nadajnika, moc 

odbiornika czy chwilowe obciążenie sieci, stąd niezwykle trudno jest wyliczyć średnią 

rzeczywistą prędkość internetu dla poszczególnych operatorów. Teoretycznie wynosi ona 

nawet 7,2 Mbit/s, w praktyce jednak rzadko przekracza 1 – 2 Mbit/s. 

W zestawieniu nie brano także pod uwagę różnic w zasięgu sieci HSDPA każdego 

z operatorów, gdyż pokrycie siecią terenów zurbanizowanych jest w wypadku wszystkich 

czterech operatorów stosunkowo wyrównane i trudno tutaj wskazać operatora, który pod 

tym wzlędem miałby zdecydowaną przewagę nad pozostałymi. 

Sposób prezentacji danych 

Rozdział „Przegląd ofert internetu mobilnego z laptopem” zawiera informacje nt. 

wszystkich ofert internetu mobilnego z laptopem, uwzględniając osobno koszt aktywacji, 

średni miesięczny koszt abonamentu oraz koszt zakupu urządzenia.  

Rozdział „Jaki internet z laptopem dostanę za 100 i 150 zł miesięcznie?” skupia się na 

analizie średnich miesięcznych kosztów najtańszych ofert dla danego limitu transferu i 

długości umowy. 

Oferty dla nowych klientów 

Przez nowych klientów rozumiemy te osoby, które aktualnie nie mają podpisanej umowy 

o świadczenie usługi dostępu do internetu z danym operatorem. Osoby te mogą być 

natomiast klientami innych usług tego operatora, np. internetu stacjonarnego, telefonii 

stacjonarnej czy komórkowej. 

 

Jeżeli są Paostwo zainteresowani uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji na temat przyjętych założeo, 
metodologii obliczeo oraz kompletnych danych dla ofert uwzględnionych w raporcie, prosimy o kontakt z 
redakcją portalu Verivox.pl 

mailto:redakcja@verivox.pl?subject=Tani%20internet%20mobilny%20z%20laptopem%20dla%20biznesu%20-%20maj%202009
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Słowniczek 

UMTS 

Projekt telefonii UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) rozwijano 

niezależnie od systemu GSM. UMTS (lub IMT-2000) – jako system pakietowej transmisji 

danych – opiera się na podobnych założeniach, co GPRS/EDGE, wykorzystuje jednak inne 

częstotliwości (1900 – 2170 MHz), a sygnał emitowany jest w szerokim paśmie 

częstotliwości (tzw. widmie rozproszonym), dzięki czemu transmisja jest bardziej 

odporna na zakłócenia. 

Teoretycznie prędkość internetu w technologii UMTS wynosi „jedynie” 384 kbit/s, jednak 

system UMTS, a ściślej mówiąc, jego infrastruktura, stał się technologiczną podstawą do 

rozwoju mobilnych łączy szerokopasmowych: HSDPA, HSUPA oraz HSPA. 

HSDPA 

Technologia HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) jest wdrażana w istniejącej 

sieci nadajników UMTS. Jej główną zaletą jest wysoka prędkość przesyłania danych do 

abonenta oraz szybka retransmisja utraconych pakietów danych. 

HSDPA wykorzystuje 15 kanałów cyfrowych; w każdym z nich szybkość transmisji wynosi 

tyle, co dla klasycznego UMTS (384 kbit/s). Cechy te pozwalają osiągać modemom 

obsługującym technologię HSDPA prędkość pobierania danych na poziomie 7,2 Mbit/s, 

a w najbliższej przyszłości 14,4 Mbit/s. 

Większość modemów oferowanych obecnie na polskim rynku obsługuje technologię 

HSDPA, nie zawsze jednak jest to prędkość 7,2 Mbit/s. W wypadku starszych modemów 

(niekiedy także starszych egzemplarzy tego samego modelu) jest to 3,6 Mbit/s, a nawet 

1,8 Mbit/s. 

HSUPA  

HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) jest technologią pozwalającą WYSYŁAĆ dane 

od abonenta do sieci z teoretyczną prędkością 5,76 Mbit/s, a w niedalekiej przyszłości 

nawet 11,5 Mbit/s. Obecnie technologia ta zapewnia upload na poziomie ok. 2 Mbit/s. 

HSPA 

HSPA (High Speed Packet Access) jest połączeniem połączeniem technologii HSDPA 

z HSUPA. Aktualnie jest to najszybsza, powszechnie dostępna technologia mobilnego 

dostępu do internetu, zapewniająca transfer na poziomie 7,2/1,9 Mbit/s (dane dotyczą 

polskich operatorów). 

Z internetu HSPA korzystać można we wszystkich większych miastach Polski, natomiast 

pokrycie siecią nadajników UMTS przekroczyło już 50 proc. populacji i będzie nadal rosło. 

 

  Zobacz pełną wersję słowniczka pojęć internetowych.

http://www.verivox.pl/internet/special.aspx?DSL-LLU-HSDPA&id=101&pageId=1
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Ostatnie raporty Verivox.pl 

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnimi analizami rynku internetu i energii w Polsce. 

Tani internet mobilny  

– kwiecień 2009 

Ceny internetu mobilnego nie rosną proporcjonalnie do wielkości transferu. W 

zależności od operatora, u jednego za daną kwotę dostaniemy 

internet z limitem 5 GB, u innego – jedynie 512 MB. Nie opłaca się 

również wiązanie się z operatorem na dłuższy okres czasu. 

Zdarza się bowiem, że przy umowie dwu- lub trzyletniej nie tylko 

niewiele oszczędzimy, ale wręcz dopłacimy. Jeżeli szukasz taniego 

internetu mobilnego, koniecznie przeczytaj raport Verivox.pl „Tani 

internet mobilny – kwiecień 2009”. 

  Zobacz pełną treść raportu (plik PDF). 

 

 

Szybki i tani internet na linii TP  

– marzec 2009 

Zachęcamy do przeczytania marcowego raportu „Szybki i tani 

internet na linii TP”. Z raportu dowiedzą się Państwo, jak szybki 

internet dostać można za 50, 75 i 100 zł miesięcznie oraz dla jakich 

opcji prędkości opłacalny jest wybór usługi z dłuższym okresem 

umowy. 

  Zobacz pełną treść raportu (plik PDF). 

 

 

 

Opłacalność zmiany sprzedawcy prądu dla gospodarstw domowych  

– maj 2009 

Raport przedstawia analizę opłacalności zmiany sprzedawcy energii 

dla gospodarstw domowych. W tabeli zestawione zostały całkowite 

koszty, które ponosi gospodarstwo domowe przy rocznym poziomie 

zużycia energii wynoszącym 2 150 kWh w taryfie G11 swojego 

obecnego sprzedawcy.  

  Zobacz pełną treść raportu (plik PDF). 

http://www.verivox.pl/media/Verivox.pl-Tani_internet_mobilny-kwiecien_2009.pdf
http://www.verivox.pl/media/VerivoxPL-Tani_i_szybki_internet_na_linii_TP_marzec_2009-03-23.pdf
http://www.verivox.pl/media/Verivox-Oplacalnosc-zmiany-sprzedawcy-pradu-dla-gospodarstw-domowych-maj-2009.pdf
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Opłacalność zmiany sprzedawcy prądu dla odbiorców biznesowych  

– kwiecień 2009 

Klienci z grup taryfowych C1X (małe i średnie firmy) mogą 

skorzystać z oficjalnych ofert 4 sprzedawców prądu: Energi, PGE, 

Vattenfalla i RWE. Oszczędności ze zmiany sprzedawcy zależą od 

wielkości zużycia energii w ciągu roku. Szczegółowe wyliczenia 

przedstawione są w raporcie. 

  Zobacz pełną treść raportu (plik PDF) 

 

 

Ranking TOP5 sprzedawców energii dla małych i średnich firm  

– marzec 2009 

Raport przedstawia analizę opłacalności zmiany sprzedawcy energii 

dla przedsiębiorców prowadzących małą lub średnią firmę. W tabelach 

znajdują się zestawienia całkowitych kosztów zużycia energii w firmie 

(opłaty za dystrybucję energii plus koszt zakupu samej energii). 

Tabele przedstawiają maksymalnie po 5 najtańszych ofert dla firm 

rozliczanych w taryfie jednostrefowej C11, w każdym z pięćdziesięciu 

regionów Polski.  

  Zobacz pełną treść raportu (plik PDF). 

 

 

 

 

 

 

Opłaca się wiedzied więcej. Raporty Verivox.pl:  

ceny energii w 2009 

ceny energii w 2008 

 

 

Opłaca się wiedzied więcej. Raporty Verivox.pl:  

ceny internetu w 2009 

ceny internetu w 2008 
 

http://www.verivox.pl/media/Verivox-Oplacalnosc-zmiany-sprzedawcy-pradu-dla-odbiorcow-biznesowych-kwiecien-2009.pdf
http://www.verivox.pl/media/Verivox-Ranking-TOP5-sprzedawcow-energii-dla-malych-i-srednich-firm-marzec-2009.pdf
http://www.verivox.pl/power/special.aspx?ceny-energii&id=40
http://www.verivox.pl/power/special.aspx?ceny-energii-2008&id=24
http://www.verivox.pl/internet/special.aspx?ceny-internetu&id=314
http://www.verivox.pl/internet/special.aspx?ceny-internetu-2008&id=105
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  Tak porównasz ceny internetu w każdej miejscowości w Polsce 

 

 
 

 

Wprowadź kod pocztowy 
miejsca zamieszkania, dla 
którego robisz porównanie cen 
internetu. Może to byd kod 
pocztowy Twój, rodziny lub 
Twoich znajomych. 
 

Porównywarka ofert internetu na verivox.pl 
 
 
 
 

 
 

Podaj minimalną prędkośd 
ściągania danych, jaka Cię 
interesuje. W naszych artykułach 
podpowiadamy, jak wybrad 
ofertę najlepiej dostosowaną do 
Twoich potrzeb. 

 
 
 
 
 

Kalkulator Verivox zwraca listę 
z porównaniem najtaoszych 
ofert dostępu do internetu dla 
podanej lokalizacji. 
 

Dzięki dodatkowym filtrom 

i ustawieniom zaawansowanym 

kalkulatora możesz porównywad 

oferty tylko z tymi parametrami, 

które Cię interesują. 

 

 
 
 
 

 
Na verivox.pl znajdziesz 
szczegółowe informacje na 
temat każdej oferty. 

 
 

 

 

 

Popularne zapytania: 

 szybki internet mobilny 

 szybki internet mobilny z laptopem 

 internet stacjonarny 

 oferty internetu z telefonem 

 internet 1 Mbit/s na dwa lata 

 

tyle   

zyskasz 

gdzie 

mieszkasz? 

jak szybki 

internet? 

dowiedz się 

więcej 

http://www.verivox.pl/internet/calculator.aspx?szybki-internet-mobilny&pc=00-950&ds=1024&cl=24&as1=0&tt=4&dm=19&cc=1&ot=2&tl=-1&mt=-1&us=-1&ol=20
http://www.verivox.pl/internet/calculator.aspx?szybki-internet-mobilny-z-laptopem&pc=00-950&ds=1024&cl=24&as1=0&tt=4&dm=22&cc=1&ot=2&tl=-1&mt=-1&us=-1&ol=20
http://www.verivox.pl/internet/calculator.aspx?internet-stacjonarny&pc=00-950&ds=1024&cl=24&as1=0&tt=6&dm=19&cc=1&ot=2&tl=-1&mt=-1&us=-1&ol=20
http://www.verivox.pl/internet/calculator.aspx?internet-stacjonarny-z-telefonem-pc=00-950&ds=512&cl=-1&as1=0&tt=-1&dm=19&cc=1&ot=3&tl=-1&mt=-1&us=-1&ol=20
http://www.verivox.pl/internet/calculator.aspx?internet-1-mbitps-na-dwa-lata-dla-firm&pc=00-950&ds=1024&cl=24&as1=0&tt=-1&dm=19&cc=2&ot=2&tl=-1&mt=-1&us=-1&ol=20
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Informacje o portalu konsumenckim Verivox.pl 

Portal verivox.pl porównuje ceny w dwóch osobnych segmentach mediów: prądu oraz 

internetu. W ciągu dwóch lat działalności na polskim rynku zebraliśmy blisko 300 ofert 

dostawców prądu oraz ponad 3 500 pakietów ofert dostawców internetu, zarówno dla 

klientów indywidualnych, jak i biznesowych. 

Nasz zespół codziennie dba o to, aby Verivox.pl był zawsze portalem: 

 niezależnym: Verivox stoi po stronie klienta i nie jest w żaden sposób 

powiązany z jakimkolwiek podmiotem rynku energetycznego lub 

telekomunikacyjnego. 

 

 kompletnym: w bazie wszystkie oferty sprzedawców są umieszczane 

nieodpłatnie. Z zasady wprowadzamy wszystkie oferty najważniejszych 

sprzedawców. 

 

 neutralnym: jako medium informacyjne działamy w interesie konsumenta. 

Żaden sprzedawca ani też żadne oferty nie są w naszej bazie faworyzowane. 

Jedynym kryterium decydującym o kolejności ich wyświetlania w kalkulatorze jest 

średni koszt usługi (miesięczny lub roczny).   

 

 wiarygodnym: każda nowa oferta jest weryfikowana przez naszych specjalistów 

i wprowadzona do bazy po przejściu przez kilkuetapowy proces kontroli. 

 

 przejrzystym: internauta może przeglądać oferty w bazie, korzystając 

z szeregu filtrów oraz własnych ustawień. Dostarczamy konsumentom 

podstawowych informacji, jak złożyć zamówienie na każdą ofertę porównywaną na 

portalu. 

 

 przyjaznym: pomagamy klientom w podjęciu decyzji poprzez zamieszczanie na 

naszej stronie przydatnych artykułów, poradników i porównań cen. 

 

 darmowym: kalkulatory cen internetu oraz informacje o sposobie zamawiania 

ofert udostępniamy konsumentom zawsze nieodpłatnie i nie pobieramy żadnych 

opłat ani też nie wymagamy podawania danych osobowych. 
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Redakcja VERIVOX.pl   redakcja@verivox.pl     tel: (0)22 64 64 226 

ul. Rejtana 17 lok 22 

02-516 Warszawa 

Nota prawna 

Wydawcą portalu w domenie VERIVOX.pl jest spółka Verivox sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Rejtana 17 

lok 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy,  Wydziale  XIII Gospodarczym - 

rejestrowym pod numerem KRS 0000298351, REGON 141195359, NIP 1080004927 o opłaconym w całości 

kapitale zakładowym wynoszącym 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych. Zarząd spółki VERIVOX: Andrew 
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