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Je cena za satelitní internet stejná na každé lodi? 

Ano, naše ceny balíčku jsou stejné pro všechny naše hosty na každé lodi. Cena internetového balíčku závisí 

na délce plavby.  

 

Podrobnosti o internetu, které jsou uvedené v tabulce obsahují kolonku s příspěvkem MB. Co je MB? 

MB je zkratka pro „megabajt“, což znamená 1 milion bajtů. Jedná se o měřítko množství informací 

odeslaných nebo přijatých přes internet. 

 

Co se stane, když vyčerpám všechny MB v balíčku? 

Pokud jste si zakoupili balíček Surfer nebo Streamer a vyčerpáte všechny volné MB, můžete si dokoupit 

další MB, které Vám umožní pokračovat v přístupu na internet. 

 

Nabízíte také „minutový balíček“ s připojením na satelitní internet?  

Všechny naše balíčky nabízejí přístup k satelitnímu internetu buď na 1 den, nebo na celou plavbu. Chcete-

li přístup k internetu jen na krátkou dobu, můžete použít internetovou kavárnu, kde platíte pevnou částku 

za prvních 10minut a poté s minutovou sazbou.  

 

Můžu si změnit internetový balíček za jiný? 

Ano, je možné změnit balíček z jednodenního balíčku na balíček na celou plavbu. Můžete také přejít na 

více komplexní balíček buď na jeden den, nebo po celou dobu plavby. Pokud si koupíte balíček na celou 

plavbu a následně se rozhodnete přejít na komplexnější balíček na jeden den, tak se po vypršení tohoto 

balíčku vrátíte do svého původního profilu.  

    INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ – RYCHLÝ PŘEHLED 

     ZAKUPTE PŘÍMO PŘI UZAVŘENÍ CESTOVNÍ SMLOUVY  
          Společnost MSC se rozhodla investovat do kapacity satelitního internetu, které jsou nabízené na palubě lodí MSC, 

         a to jak pro naše hosty, tak i pro členy posádky. V praxi to znamená, že šířka vlnového pásma internetu je k dispozici  

         více než čtyřnásobná. Nové satelitní připojení k internetu bylo navrženo tak, aby bylo jednoduché s možností výběru  

         z 3 různých výběrů balíčku, aby vyhovovaly různým potřebám a počtu zařízení (smartphony, tablety, notebook atd.). Všechny balíčky jsou dostupné na       

         celou dobu plavby nebo jen na jeden den za sníženou cenu. Cena balíčku je také odvozena od délky plavby. 
 

SOCIAL:  SURFER: STREAMER: 

�  přístup k sociálním aplikacím �  přístup k sociálním aplikacím �  přístup k sociálním aplikacím 

�  kontrolování emailu �  kontrolování emailu �  kontrolování emailu 

�  prohlížení webu �  prohlížení webu �  prohlížení webu 

�  Audio a video chat �  Audio a video chat �  Audio a video chat 

�  Audio a video streaming �  Audio a video streaming �  Audio a video streaming 

�  1 zařízení  �  Standardní priorita �  Nejvyšší priorita 

�  Standardní priorita �  2 zařízení �  4 zařízení  

Upozornění: Můžete posílat fotky, ale není 

k dispozici audio a video.    

Upozornění: Můžete posílat fotky, ale není 

k dispozici audio a video.      

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

nts Celá plavba 
cena za den 

 2-5 dní  6-8 dní  9-16 dní  16+ dní 

S
O

C
IA

L
 

(Přístup k soc. aplikacím/ 
Standardní priority/1 zařízení) 

Kod ISODAY ISOMIN ISOSTD ISOLON ISOPOS 

Cena  140,-Kč 360,-Kč 420,-Kč 700,-Kč 1100,-Kč 

 MB  Neomezené MB 

S
U

R
F
E

R
 

 (Soc. aplikace, email&web/ 
Standardní priority/2 zařízení) 

Kod ISUDAY ISUMIN ISUSTD ISULON PLUS 

Cena 340,-Kč 560,-Kč 980,-Kč 1400,-Kč 1700,-Kč 

 MB  200MB 600MB 960MB 1'200MB 1'200MB 

S
T

R
E

A
M

E
R

 

(Přístup k celému 
internetu/Nejvyšší priorita/4 

zařízení)  

Kod ISTDAY ISTMIN ISTSTD ISTLON PLUS 

Cena  650,-Kč 1300,-Kč 2000,-Kč 2800,-Kč 3100,-Kč 

 MB  410MB 960MB 1800MB 3000MB 3000MB 

  DNY KOD KRÁTKÝ POPIS MB 

VÍCE 
MEGABITU NA 

LODI 
NOVINKA!!! 
Lze dokoupit 

na lodi 

Den ISUDAY Surfer Day Plus 205 

2-5 d ISUMIN Surfer Cruise Plus 600 

6-8 d ISUSTD Surfer Cruise Plus 960 

9+ ISULONG Surfer Cruise Plus 1200 

Den ISTDAY Streamer Day Plus 410 

2-5 d ISTMIN Streamer Cruise Plus 960 

6-8 d ISTSTD Streamer Cruise Plus 1800 

9+ ISTLONG Streamer Cruise Plus 3000 

Co je satelitní internet a jak funguje? 

Když jste na moři, tak není možnost se připojit k internetu pomocí širokopásmového vysokorychlostního připojení jaké je 

k dispozici na souši. Náš satelitní internet, který je k dispozici na palubě funguje díky spojení mezi lodí a komunikačních 

satelitů na oběžné dráze. 

 

Proč je satelitní internet pomalejší než normální připojení na souši? 

Internetové data musí cestovat velkou vzdálenost mezi anténami na lodi a nejbližšímu satelitu na oběžné dráze. Během 

spojení můžou vzniknout jakékoliv překážky nebo řada věcí, které signál narušují nebo blokují. Například bouře a velké 

objekty jako jsou strmé hory v blízkosti lodi nebo vysoké budovy v přístavech. Tento zásah může mít za následek pomalou 

odezvu internetu, nebo dočasně nereaguje vůbec. 

 

Proč je satelitní internet dražší než běžné připojení na souši? 

Poskytování připojení k internetu na palubě přes satelitní připojení zahrnuje významné investice do špičkových technologií. 

Poplatky účtované těm, kteří používají servisní služby satelitního připojení k internetu, pokryjí značné náklady na poskytování 

služeb. 

 

Kde je satelitní připojení k dispozici na palubě? 

Satelitní připojení je k dispozici ve všech veřejných prostorách na lodi a ve většině kajut, včetně všech apartmánech MSC 

Yacht Club. Vše, co potřebujete je mobilní internetové zařízení (smartphone, tablet, notebook atd.) a satelitní internet.  

Pokud na lodi nemáte přístup k osobnímu počítači nebo k mobilnímu zařízení, je možné využít internetovou kavárnu na lodi. 

 

Mohu mít přístup k internetu na palubě, i když nemám mobilní zařízení? 


