
Informácie poskytované v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2015/2120 
/ďalej aj "Nariadenie/

Na užívanie jednotlivých účastníckych programov sa vzťahujú ustanovenia Zásad správneho 
užívania služby. V prípade, že rozsah využívania služby je taký, že ohrozuje sieť a/alebo iné 
zariadenia potrebné na poskytovanie služby a v jeho dôsledku môžu kvantitatívne alebo kvalitatívne
poklesnúť parametre jej poskytovania inému užívateľovi, je takýto rozsah užívania považovaný za 
zneužívanie služby a spoločnosť je oprávnená vykonať opatrenia na dočasné obmedzenie alebo 
prerušenie poskytovania služby účastníkovi.

Minimálna rýchlosť je pre službu internetového prístupu poskytovanú prostredníctvom rôznej 
technológie  rýchlosť potrebná na to, aby služba internetového prístupu vo zvolenom programe 
služby internetového prístupu mohla byť zriadená. Hodnota minimálnej rýchlosti je 10 percent z 
Maximálnej rýchlosti pre program služby internetového prístupu uvedená v cenníku.

Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú účastník môže väčšinu času očakávať pri prístupe k 
Službe internetového prístupu. Hodnota Bežnedostupnej rýchlosti je 70 percent z príslušnej 
Maximálnej rýchlosti.

Maximálna rýchlosť je rýchlosť uvedená v cenníku, ktorú je možné dosiahnuť v častiach dňa so 
slabou prevádzkou /od 22:00 hod. do 17:00 hod/, za predpokladu, že k zariadeniam podniku nie sú 
pripojené zariadenia negatívne ovplyvňujúce rýchlosť pripojenia.Maximálna rýchlosť je v 
príslušných častiach cenníka uvedená ako rýchlosť dowland a upload.Maximálna rýchlosť je 
zároveň Proklamovanou rýchlosťou. Významné odchýlky od Maximálnej rýchlosti môžu na čas 
trvania významnej odchýlky obmedziť alebo znemožniť využívanie dátovo náročnejších obsahov. 
Uvedené hodnoty rýchlostí internetového pripojenia sú merateľné na transportnej vrstve Siete a sú 
určené ako množstvo prenesených dát za jednotku času /v prípade dowlandu ako množstvo 
prijatých dát a v prípade uploadu ako množstvo odoslaných dát/. Uvedené charakteristiky a hodnoty
jednotlivých druhov rýchlosti sú na strane účastníka podmienené spôsobom a kvalitou pripojenia 
koncových zariadení, ich kvalitou a množstvom. Na kvalitatívne parametre služby vplýva 
zaťaženosť serverov, na ktoré sa účastník pripája, to znamená, že hoci sieť umožňuje využívať 
stanovenú rýchlosť pripojenia, v dôsledku kapacít serverov, na ktoré sa účastník pripája, táto 
nemusí byť dosiahnutá. Na kvalitu a rýchlosť služby vplývajú technické parametre /latencia – 
odozva, kolísanie kvality prenosu, možné rušenie wifi signálu – jitter a stratovosť paketov/ ako aj 
počet účastníkov zapojených na rovnakom AP / vysielači/.Čím viac účastníkov zdieľa šírku pásma v
rovnakom časovom okamihu, tým je maximálna okamžitá rýchlosť nižšia.

Prostriedky nápravy dostupné spotrebiteľom pre prípad trvajúcej alebo opakujúcej odchýlky od 
vyššie uvedených parametrov služby a podmienky ich uplatnenia sú upravené vo Všeobecných 
podmienkach. Spotrebiteľ môže uplatniť uvedené prostiedky nápravy aj pri veľkých trvajúcich 
alebo opakujúcich odchýlkach skutočného výkonu služby interentového prístupu, pokiaľ ide o 
parametre vymedzené vyššie, od výkonu vymedzeného vyššie za predpokladu, že tieto odchýlky 
boli zistené mechanizmom certifikovaným príslušným orgánom štátnej správy. Počet zákazníkov 
zapojených na rovnakom AP vysielači – zákazníci zdieľajú určitú šírku prenosového pásma. Čím 
viac zákazníkov zdieľa šírku pásma v rovnakom časovom okamihu, tým je maximálna okamžitá 
rýchlosť nižšia.


