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Co przedstawia raport 

Raport prezentuje aktualną analizę kosztów, jakie poniesie klient indywidualny, który 

wybierze najtańszą ofertę dostępu do internetu w technologii UMTS 

(HSDPA/HSPA/HSPA+) u jednego z czterech operatorów sieci komórkowych: Era, 

Orange, Play lub Plus. Pod uwagę brane były wyłącznie oferty z modemem na czas 

określony: 12, 18, 24 oraz 36 miesięcy. 

 

 

 

 

 

 

W niniejszym raporcie dokonaliśmy zestawienia średnich całkowitych kosztów 

miesięcznych dla najtańszych ofert dostępu do internetu w technologii UMTS. 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.  

 Na ile intensywnie mogę korzystać z sieci, jeśli na internet chcę 

przeznaczyć nie więcej niż 50 zł miesięcznie?  

 Ile będę musiał/a dopłacić, jeżeli zdecyduję się na wyższy limit transferu 

danych?  

 Czy podpisanie umowy na dłuższy okres jest dla mnie opłacalne? 

 

 

Za najtańszą ofertę 

internetu mobilnego 

zapłacimy 30,39 zł/m-c 

(Blueconnect 29 z pakietem 

300 MB danych i umową na 36 

miesięcy) 

Już za 67,22 zł/m-c 

można mieć szybki 

internet mobilny z 

limitem 10 GB 

(Wakacje od abonamentu 

w Play z umową na 18 

miesięcy) 

 

Nawet 46,80 zł/m-c 

można tracić na 

wyborze dłuższej 

umowy promocyjnej 

(internet z limitem 16 GB i 

umowami na 24 i 36 miesięcy) 
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Przegląd ofert internetu mobilnego  

 

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

odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

300 MB – 3 GB: początkujący internauci bądź osoby korzystające głównie z poczty 

oraz informacyjnych stron www; 

4 – 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 – 26 GB: wymagający internauci, intensywnie korzystający z multimediów 

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

 

Na jak długo chcę się związać z operatorem? 

 

Na rynku dostępne są oferty z czterema wariantami okresu lojalnościowego. Umowę 

możemy podpisać na okres 12, 18, 24 lub 36 miesięcy.  

Wybór długości trwania umowy będzie miał wpływ nie tylko na wysokość miesięcznych 

kosztów – z reguły im dłuższy okres lojalnościowy, tym niższy abonament – ale również 

na cenę modemu oraz wachlarz dostępnych opcji limitu transferu. 

Dla przykładu, aż 14 różnych limitów mamy do wyboru, jeśli chcemy zawrzeć umowę na 

dwa lata. Jeśli jednak zdecydujemy się na 18-miesięczny okres lojalnościowy, możemy 

wybrać mobilny internet z limitem 2 GB, 5 GB lub 10 GB. 

 

 

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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Jaki limit transferu danych dostanę za 50, 75 i 100 zł miesięcznie 

 

Wykres 1. Zestawienie średnich kosztów miesięcznych dla najtaoszych ofert internetu mobilnego 

dostępnych z umową na 12 miesięcy. 

 

Wykres 2. Zestawienie średnich kosztów miesięcznych dla najtaoszych ofert internetu mobilnego 

dostępnych z umową na 18 miesięcy. 

 

 



 
 

6 
 

Wykres 3. Zestawienie średnich kosztów miesięcznych dla najtaoszych ofert internetu mobilnego 

dostępnych z umową na 24 miesiące. 

 

Wykres 4. Zestawienie średnich kosztów miesięcznych dla najtaoszych ofert internetu mobilnego 

dostępnych z umową na 24 miesiące. 
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Komentarz Verivox.pl 

 

Kwota 50 zł miesięcznie z pewnością pozwoli początkującym internautom cieszyć się 

zasobami sieci. Wybierając najdłuższy, 36-miesięczny okres lojalnościowy, mamy do 

wyboru mobilny internet z trzema limitami. Za opcję z limitem 300 MB zapłacimy nieco 

ponad 30 zł. Więcej zapłacimy za opcje 0,5 GB i 1,5 GB, bo odpowiednio 39,56 zł/m-c 

oraz 49,89 zł/m-c.  

Zaawansowani internauci również znajdą w ramach 50-złotowego budżetu coś dla 

siebie. Za 5 GB w umowie rocznej zapłacimy 47,33 zł/m-c. Jeśli jednak zdecydujemy się 

wydłużyć nasz okres zobowiązania o dodatkowe pół roku, średni koszt usługi maleje do 

poziomu 38,06 zł/m-c. To mniej, niż kosztuje 0,5 GB z umową na 2 lata. 

Budżet 75 zł miesięcznie pozwala nam dwukrotnie zwiększyć limit pobieranych i 

wysyłanych danych, choć nie mamy wyboru, jeśli chodzi o długość okresu zobowiązania. 

Za internet 10 GB w umowie na 18 miesięcy zapłacimy 67,22 zł/m-c. 

Zwiększenie budżetu o dodatkowe 25 zł, do kwoty 100 zł miesięcznie, nie zmieni 

znacząco naszych możliwości w zakresie wielkości limitu. Możemy natomiast, kupując 

internet z limitem 10 GB, skrócić okres zobowiązania do 12 miesięcy. 

Niestety, limity powyżej 10 GB nadal pozostają poza naszym zasięgiem. Jeśli jednak 

zdecydujemy się poszerzyć nasz budżet o dodatkowe 3,09 zł, możemy skorzystać z 

oferty z limitem 16 GB w umowie na 24 miesiące. 
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Jak zmienią się koszty przy wyborze wyższego limitu transferu 

danych 

 

 

Tabela 1. Zestawienie średnich kosztów miesięcznych dla najtaoszych ofert internetu mobilnego. 

Opcja limitu 
 Długość okresu umowy 

12 miesięcy 18 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy 

300 MB - - 33,08 zł 30,39 zł 

0,5 GB 51,17 zł - 41,58 zł 39,56 zł 

1  GB 65,83 zł - 52,58 zł 51,72 zł 

1,5 GB - - 50,58 zł 49,89 zł 

2 GB 53,25 zł 39,33 zł 51,18 zł 
 

3 GB 64,25 zł - 62,18 zł 69,39 zł 

4 GB - - 70,58 zł 69,89 zł 

5 GB 47,33 zł 38,06 zł - - 

6 GB 79,25 zł  74,09 zł - 

7 GB - - 97,58 zł - 

8 GB 91,92 zł - 105,96 zł 110,64 zł 

10 GB 80,83 zł 67,22 zł - - 

12 GB 114,42 zł - 132,21 zł 138,14 zł 

14 GB - - 121,96 zł  

16 GB 114,25 zł - 103,09 zł 149,89 zł 

26 GB 164,25 zł - 142,30 zł - 

Źródło: Verivox.pl 
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Komentarz Verivox.pl 

Limit transferu danych jest w wypadku internetu mobilnego parametrem kluczowym. To 

bowiem, ile danych będzie w stanie przesłać użytkownik internetu z i od sieci, 

bezpośrednio określa jego aktywność w sieci. Aby pokazać, jaki jest miesięczny koszt 

wyboru usługi o wyższym transferze danych, portal Verivox.pl porównał najtańsze oferty 

internetu mobilnego dla poszczególnych okresów umowy. 

Z umowa roczną mamy do wyboru cały wachlarz możliwości – od limitu 0,5 GB do 26 GB. 

Najtańszą opcją nie jest jednak, jak można by się spodziewać, 0,5 GB, a opcja z limitem 

dziesięciokrotnie wyższym. Za Play Online 5 GB zapłacimy średnio 47,33 zł, czyli 3,84 

zł mniej niż za Orange Free 39,5. Jeśli jednak jest nam potrzebny wyższy limit 

transferu, musimy się przygotować na wydatek min. 30 zł wyższy. W przedziale 6 GB – 

10 GB najtańsza jest tym razem oferta iPlus Superwyprzedaż 6 GB, ale tylko o 1,58 zł 

tańsza od Play Online 10 GB. 

Z umową na 18 miesięcy wybór jest bardziej ograniczony. Jedynie Play oferuje internet 

mobilny z tą długością zobowiązania. Tutaj najlepszym rozwiązaniem zarówno dla 

początkujących jak i zaawansowanych internatów jest Play Online 5 GB – 1,27 zł tańsze 

od opcji z limitem 2 GB. 

Z umową na dwa lata mamy do wyboru aż 14 opcji limitu transferu. Ceny rosną tutaj w 

miarę równomiernie ze wzrostem limitu, są jednak dwa wyjątki, na które warto zwrócić 

uwagę. Pierwszy na pewno zainteresuje początkujących internatów, którzy zastanawiają 

się nad wyborem internetu mobilnego z limitem 1-2 GB. Najkorzystniejszym 

rozwiązaniem w tym przedziale cenowym jest iPlus weź na próbę 2GB, za który 

zapłacimy 51,18 zł, czyli 60 gr drożej od Blueconnect 49 1,5GB i 1,40 zł taniej od 

Orange Free Standard 1GB. 

Drugi wyjątek dotyczy opcji z limitami 12 GB, 14 GB i 16 GB, gdzie koszty maleją wraz 

ze wzrostem limitu. Najtaniej zapłacimy za iPlus weź na próbę 16GB – 103,09 zł to 

29,12 zł mniej od kwoty, jaką zapłacimy za Orange Free Platinum 12GB. 

Umowa na 36 miesięcy daje dużo mniej możliwości wyboru limitu od umowy 2-letniej, ale 

właśnie w tym przedziale możemy zakupić najtańszy na rynku internet mobilny. Za 

Blueconnect 29 0,3GB zapłacimy 30,39 zł/m-c (najtańszy pod względem wysokości 

średniego miesięcznego kosztu – koszt przesyłu 1 GB danych to zupełnie inna historia). 
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Tabela 2. Zestawienie najtaoszych ofert internetu mobilnego wg limitów dostępnych dla danej 

długości umowy. 

Okres 

umowy 

Opcja 

limitu 
Nazwa oferty 

Średni 

koszt/m-c 

12 miesięcy 

0,5 GB Orange Free 39,5 przez www 0,5GB 51,17 zł 

1 GB Orange Free Standard 1GB 65,83 zł 

2 GB iPlus superwyprzedaż 2GB 53,25 zł 

3 GB iPlus superwyprzedaż 3GB 64,25 zł 

5 GB Play Online 5GB (przez www) 47,33 zł 

6 GB iPlus superwyprzedaż 6GB 79,25 zł 

8 GB Orange Free Premium 8GB 91,92 zł 

10 GB Play Online 10GB (przez www) 80,83 zł 

12 GB Orange Free Platinum 12GB 114,42 zł 

16 GB iPlus superwyprzedaż 16GB 114,25 zł 

26 GB iPlus superwyprzedaż 26GB 164,25 zł 

18 miesięcy 

2 GB Play Online 2GB (przez www) 39,33 zł 

5 GB Wakacje od Abonamentu w Play 5GB 38,06 zł 

10 GB Wakacje od Abonamentu w Play 10GB 67,22 zł 

24 miesiące 

300 MB Blueconnect 29 0,3GB 33,08 zł 

0,5 GB Orange Free 39,5 przez www 0,5GB 41,58 zł 

1 GB Orange Free Standard 1GB 52,58 zł 

1,5 GB Blueconnect 49 1,5GB 50,58 zł 

2 GB iPlus weź na próbę 2GB 51,18 zł 

3 GB iPlus dla Ciebie 3GB 62,18 zł 

4 GB Blueconnect 69 4GB 70,58 zł 

 6 GB iPlus wyprzedaż 6GB 74,09 zł 

7 GB Orange Free Premium przez www 7GB 97,58 zł 

8 GB Orange Free Premium 8GB 105,96 zł 

12 GB Orange Free Platinum 12GB 132,21 zł 

 14 GB Orange Free Platinum przez www 14GB 121,96 zł 

16 GB iPlus weź na próbę 16GB 103,09 zł 

26 GB iPlus wyprzedaż 26GB 142,30 zł 

Źródło: Verivox.pl 
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Okres 

umowy 

Opcja 

limitu 
Nazwa oferty 

Średni 

koszt/m-c 

36 miesięcy 

300 MB Blueconnect 29 0,3GB 30,39 zł 

0,5 GB Orange Free 39,5 przez www 0,5GB 39,56 zł 

1 GB Orange Free Standard 1GB 51,72 zł 

1,5 GB Blueconnect 49 1,5GB 49,89 zł 

3 GB Orange Free Optimum 3GB 69,39 zł 

4 GB Blueconnect 69 4GB 69,89 zł 

8 GB Orange Free Premium 8GB 110,64 zł 

12 GB Orange Free Platinum 12GB 138,14 zł 

16 GB Blueconnect 149 16GB 149,89 zł 

Źródło: Verivox.pl 
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 Ile oszczędzę, wydłużając umowę o 1 rok 

Wykres 5. Zestawienie miesięcznych kwot oszczędności wynikających z wyboru umowy na 

24 miesiące zamiast na 12 miesięcy. 

 

Wykres 5. Zestawienie miesięcznych kwot oszczędności wynikających z wyboru umowy na 

36 miesięcy zamiast na 24 miesiące. 
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Komentarz Verivox.pl 

Umowy zawierane na dłuższe okresy zazwyczaj wiążą się upustami na opłaty 

abonamentowe, instalacyjne, względnie modem. Zasada ta najwyraźniej nie dotyczy 

jednak rynku mobilnego, gdzie wybór dłuższego okresu umowy często oznacza zerowe 

oszczędność, a niekiedy wręcz dodatkowe wydatki. 

Wybierając umowę na 2 lata zamiast na rok, możemy oczekiwać niższych rachunków 

dla najniższych i najwyższych limitów. Opcje z limitami 0,5 GB i 1 GB przyniosą nam 

miesięczne oszczędności rzędu, odpowiednio, 9,59 zł i 13,25 zł. Kupując internet mobilny 

26 GB, możemy liczyć na więcej. Tutaj skala szczędności przekracza 20 zł.  

Niewiele zaoszczędzimy na dłuższym okresie lojalnościowym, wybierając opcje 2, 3 i 6 

GB – w najlepszym wypadku 5,16 zł. Natomiast opcje 8 GB i 12 GB najlepiej zakupić w 

umowie rocznej. Do dłuższej umowy dopłacimy odpowiednio 14,04 zł i 17,79 zł. 

Wybór internetu mobilnego w umowie 3-letniej nie jest dla nas opłacalny. W zamian za 

długi okres zobowiązania możemy w najlepszym wypadku zaoszczędzić 2,69 zł (dla limitu 

300 MB), a w najgorszym dopłacimy 46,80 zł (dla limitu 16 GB). 
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Założenia przyjęte w kalkulacjach 

Porównanie dotyczy najtańszych ofert dostępu do internetu w technologii HSDPA oraz 

HSPA/HSPA+ na polskim rynku, skierowanych do nowych klientów indywidualnych 

operatora.  

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

przy umowach na 12, 18, 24 lub 36 miesięcy. Zestawienia ofert dokonano na 

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

W porówaniu uwzględniono oferty z modemem (najtańszym dostępnym w danej opcji). 

Więcej. 

W porównywanych parametrach celowo natomiast pominięto prędkość 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 21 Mbit/s, 

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

W zestawieniu nie brano także pod uwagę różnic w zasięgu sieci UMTS 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. 

Oczywiście, jeżeli chodzi o mobilny dostęp do internetu, w specyficznej sytuacji są klienci 

sieci Play, która świadczy usługi internetowe wyłącznie w oparciu o własną sieć UMTS (tj. 

nie posiada sieci GSM/EDGE). Stąd zasięg internetu w sieci Play obejmuje wyłącznie 

miasta i większe miejscowości, podczas gdy każda z sieci pozostałych operatorów 

pokrywa ok. 95 proc. populacji Polski. W niniejszym raporcie porównujemy jednak tylko 

szybki internet mobilny (w technologii HSDPA lub szybszej), dlatego zasięg sieci 

GSM/EDGE (bądź jej brak) nie ma tutaj znaczenia. 

Średni (całkowity) koszt miesięczny 

Aby porównanie ofert było możliwie rzetelne, wszystkie wyliczenia bazują na średnim 

(całkowitym) koszcie miesięcznym. Koszt ten wskazuje kwotę, jaką klient zapłaci średnio 

miesięcznie, biorąc pod uwagę wszystkie obowiązkowe opłaty związane z usługą (jak 

koszt instalacji/aktywacji czy koszt kupna/dzierżawy modemu), oraz wszystkie 

przysługujące mu zniżki (np. z tytułu promocji).  

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.  

Oferty z modemem 

W raporcie pokazujemy kalkulacje dla ofert z najtańszymi modemami obsługującymi 

przynajmniej technologię HSDPA (a zatem o prędkości maksymalnej wynoszącej 

minimum 1,8 Mbit/s). Jeżeli w danej cenie (np. 1 zł) dostępnych jest kilka modemów 

HSDPA, wybierano najszybszy. Preferowaliśmy przy tym złącze USB jako najbardziej 

uniwersalny rodzaj interfejsu. 
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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/HSPA+. 

Pokrycie terenu Polski siecią nadajników UMTS przekracza obecnie 50 proc. populacji. 

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 nawet 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 poprzednich wersji 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 do 5,76 Mbit/s. 

HSPA/HSPA+ 

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

z HSUPA. Rzeczywista średnia prędkość wysyłania danych (uploadu) wynosi tu ok. 2 

Mbit/s. 

HSPA+ jest rozwinięciem technologii HSPA, umożliwiającym jeszcze szybszy przesył 

danych. Aktualnie jest to najszybsza dostępna w Polsce technologia mobilnego dostępu 

do internetu, zapewniająca transfer na poziomie do 21 Mbit/s download oraz do 5,76 

Mbit/s upload. Internet mobilny w technologii HSPA+ świadczy PTC (operator sieci Era). 

Z internetu HSPA korzystać można we wszystkich większych miastach Polski. 

  Zobacz pełną wersję słowniczka pojęć internetowych 

http://www.verivox.pl/internet/article.aspx?slowniczek-pojec-internetowych&i=27469
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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. 

 
 

 

Kalkulator znajdziesz na stronie: 

http://www.verivox.pl/internet 

 

Popularne zapytania: 

 Internet DSL 1 Mbit/s na dwa lata 

 szybki internet mobilny 

 szybki internet mobilny z laptopem 

 internet stacjonarny 

 oferty internetu z telefonem 

 ultraszybki internet (20 Mbit/s i więcej) 

tyle   

zyskasz 

gdzie 

mieszkasz? 

jak szybki 

internet? 

dowiedz się 

więcej 

http://www.verivox.pl/internet
http://www.verivox.pl/internet/kalkulator-cen-internetu.aspx?pc=00-950&ds=1024&cl=24&as1=0&tt=2&dm=19&cc=1&ot=2&tl=-1&mt=-1&us=-1&ol=20&lookup=true
http://www.verivox.pl/internet/kalkulator-cen-internetu.aspx?pc=00-950&ds=512&cl=-1&as1=0&tt=4&dm=19&cc=1&ot=2&tl=-1&mt=-1&us=-1&ol=20&lookup=true
http://www.verivox.pl/internet/kalkulator-cen-internetu.aspx?pc=00-950&ds=512&cl=-1&as1=0&tt=4&dm=22&cc=1&ot=2&tl=-1&mt=-1&us=-1&ol=20&lookup=true
http://www.verivox.pl/internet/kalkulator-cen-internetu.aspx?pc=00-950&ds=1024&cl=-1&as1=0&tt=6&dm=19&cc=1&ot=2&tl=-1&mt=-1&us=-1&ol=20&lookup=true
http://www.verivox.pl/internet/kalkulator-cen-internetu.aspx?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&lookup=true
http://www.verivox.pl/internet/kalkulator-cen-internetu.aspx?pc=00-950&ds=20480&cl=-1&as1=0&tt=-1&dm=19&cc=1&ot=2&tl=-1&mt=-1&us=-1&ol=20&lookup=true
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Ostatnie raporty Verivox.pl 

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

Internet mobilny z laptopem dla klientów indywidualnych - sierpień 

2009 

 

W sierpniowym wydaniu raportu VERIVOX przedstawiamy 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: 12, 24 oraz 36 

miesięcy. 

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? 

  Zobacz zobacz pełną treść raportu (plik PDF). 

 

Internet na linii TP: porównanie ofert Dialogu, Netii i TP - lipiec 2009 

 

W lipcowym wydaniu raportu VERIVOX przedstawiamy porównanie kosztów ofert dostępu 

do internetu na linii TP u trzech największych operatorów internetu BSA w Polsce – 

Dialogu, Netii oraz Telekomunikacji Polskiej.  

Osoby zainteresowane usługą na czas nieokreślony mają właściwie do 

wyboru jedną ofertę - Netii; w Dialogu i TP zakupimy usługę na 

warunkach cennika ogólnego i zapłacimy o wiele drożej niż w Netii. 

Oferta Dialogu jest szczególnie atrakcyjna dla klientów usługi 1 Mbit/s. 

Natomiast zainteresowani usługą 2 Mbit/s powinni zapoznać się z 

warunkami promocji „Bezpieczny internet” TP z umową na 12 miesięcy. 

Jeśli chodzi o najszybszy internet BSA, spośród trzech największych 

operatorów BSA usługę 6 Mbit/s zakupimy najtaniej w Dialogu lub Netii, 

w zależności od długości okresu lojalnościowego. 

  Zobacz pełną treść raportu (plik PDF). 

 

 

http://www.verivox.pl/media/VERIVOXPL-Internet_mobilny_z_laptopem_sierpien_2009.pdf
http://www.verivox.pl/media/Verivox.pl-Internet-na-linii-TP-porownanie-ofert-Dialogu-Netii-oraz-TP-lipiec-2009.pdf
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Optymalizacja mocy umownej w firmie. Jak nie płacić kary za 

przekroczenia? – sierpień 2009 

 

 

Raport przedstawia podstawowe wskazówki dla małych i średnich 

firm dotyczące ograniczenia kosztów wykorzystania mocy 

umownej w firmie. Podpowiadamy, jak uniknąć płacenia kary za 

przekraczanie mocy umownej.  

W raporcie publikujemy również wywiad z Tomaszem Kowalakiem, 

dyrektorem Departamentu Taryf w Urzędzie Regulacji Energetyki, 

na temat praktyk rynkowych w zakresie taryfowania mocy 

umownej przez firmy energetyczne. 

  Zobacz zobacz pełną treść raportu (plik PDF). 

 

Ile kosztują pro-ekologiczne oferty prądu? - czerwiec 2009 

 

Raport przedstawia analizę opłacalności zmiany obecnej taryfy 

lokalnego sprzedawcy prądu na produkt pro-ekologiczny, który 

zawiera zwiększony udział energii odnawialnej. W niektórych 

regionach oferty pro-ekologiczne dla firm są tańsze niż 

standardowa taryfa lokalnego sprzedawcy. Natomiast 

gospodarstwa domowe dopłacą do produktu pro-ekologicznego. 

  Zobacz pełną treść raportu (plik PDF) 

 

 

 

 

   

 

Opłaca się wiedzieć więcej. Raporty Verivox.pl:  

ceny internetu w 2009 

ceny internetu w 2008  

Opłaca się wiedzieć więcej. Raporty Verivox.pl:  

ceny energii w 2009 

ceny energii w 2008 

 

 

http://www.verivox.pl/media/VERIVOX-Optymalizacja-mocy-umownej-w-firmie-jak-nie-placic-kary-sierpien-2009.pdf
http://www.verivox.pl/media/Verivox.pl-Ile-kosztuja-pro-ekologiczne-oferty-pradu-czerwiec-2009.pdf
http://www.verivox.pl/internet/article.aspx?rynek-internetu-raporty-analizy-2009&i=45219
http://www.verivox.pl/internet/article.aspx?rynek-internetu-raporty-analizy-2008&i=27500
http://www.verivox.pl/energia-prad/article.aspx?rynek-energii-raporty-analizy-2009&i=27366
http://www.verivox.pl/energia-prad/article.aspx?rynek-energii-raporty-analizy-2008&i=27289


 
 

19 
 

 

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. 

 

Kontakt z nami: 

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 

Goodwin, Alex Preston, Richard King, Waldemar Razik 

mailto:redakcja@verivox.pl

