
•	Součástí	našeho	připojení	je	WiFi	hotspot	pro	pokrytí	potřeb	
	 rozhodčích,	VIP	a	tiskového	centra	s	dosahem	až	3	km
•	Máme	pokrytí	na	jakémkoliv	místě	v	Evropě	
•	Satelitní	připojení	k	internetu	bez	omezení	objemu	dat

EVENT	bez	limitů
Satelitní	internetové	připojení	

INFINITE	EVENT

Cyklistika,	lyžování,	outdoor,	tracking,	vytrvalostní	závody,	racing,	art	a	mnoho	jiného

Služba INFINITE EVENT pokrývá potřeby zajištění 
komunikace	představované	zejména	připojením	
k	internetu	na	jednorázových	akcích. Akce mají jedno 
společné – v den akce se nelze spolehnout na místní 
infrastrukturu, kvůli její nespolehlivosti způsobené 
přetížením nebo jen proto, že není v dosahu. Pevná 
a mobilní siť, případně WiFi spoje často nejsou v místě 
vybudovány. 

Služba je určena pro pořadatele jednorázových akcí, 
pro produkční i soutěžní týmy. V místě konání akce 
lze ad hoc vybudovat několik úrovní sítí dle potře
by zákazníka (i s možností vnitřní komunikace), další 
může poskytnout připojení pro novináře a VIP hosty. 
Pro návštěvníky lze zřídit „Access Point zóny“ s mož
ností volného připojení k internetu. Soutěžní tým 
může využít jen vlastní uzavřenou síť, která zabez
pečí např. připojení do vývojové dílny, z níž mohou 
přicházet pokyny k přenastavení specifických para
metrů.

Společnost INTV nabízí možnost pronájmu satelitního 
kompletu Tooway se službami Tooway Consumer+, 
Business i NewsSpotter. Zařízení je možné pronajmout 
pro použití kdekoliv v ČR a ve vybraných evropských 
zemích. Princip poskytování služby spočívá v tom, 
že si zákazník na předem definovanou dobu do pře
dem definovaného místa objedná potřebnou satelitní 
službu odpovídající jeho požadavkům.

Maximální	přenosová	rychlost	down/up	je	22/6	Mbps.

Satelitní internet je služba, která je naprosto nezávis
lá na komunikační infrastruktuře. Jedinou podmínkou 
pro dostupnost služby je zabezpečení výhledu na sa telit 
v místě instalace satelitní antény. Systém Tooway vyu
žívá svůj vlastní satelit EUTELSAT 9A KASAT na pozi ci 
9° EAST (pro srovnání přibližně stejný směr, kam jsou 
směrovány antény satelitního příjmu TV). Oprávněně 
můžeme tvrdit: „Satelitní	internet	od	nás	je	dostup
ný	všude,	kde	si	jen	vzpomenete“.

INTV	Satelitní	připojení	INFINITE	EVENT

Vhodné	pro: Připojení:

■	 Sportovní	akce
■	 Kulturní	akce
■	 Festivaly
■	 Koncerty

■	 Rozhodčích	
■	 Novinářů	
■	 Pořadatelů	
■	 VIP	hostů



Co	mají	 společného?	Satelitní	 připojení	na	 internet.
Tooway	–	rychlé	a	spolehlivé	připojení	kdekoliv

Základní	ceník	–	Tooway	INFINITE	EVENT

Jedno	z	možných	řešení

INTV	s.r.o.
Jana Masaryka 252/6
120 00 Praha 2

Telefon: 224 222 802 
Fax: 224 222 826

E-mail: obchod@intv.cz
www.intv.cz

Zápůjčka satelitního kompletu (1 až 30 dní) 1 000 Kč/ks

Služba Tooway INFINITE EVENT 2 606 Kč/jednotka

Aktivace služby Tooway INFINITE EVENT 1 275 Kč/jednotka

Zápůjčka WiFi routeru Cisco 2 500 Kč/ks

Zápůjčka všesměrových WiFi antén 750 Kč/ks

Zápůjčka směrových antén + příslušenství 1 500 Kč/ks

Instalace satelitního kompletu 3 000 Kč/ks

Kontrolní měření + technické šetření (volitelná položka) 1 800 Kč/ks

Technická podpora (přítomná celou dobu) 1 800 Kč/os./den (min. 2 osoby)

Spojení tří stanovišť pořadatelů 
lze realizovat na dva skoky Start – 
Cíl 200 a Cíl 200 – Cíl 400 bezdráto
vým spojem 5 GHz. Každé stanoviště 
bude v místě „vykryto“ bezdrátovým 
spojem 2,4 GHz. Všechna stanoviště 
budou v jedné síti LAN s přístupem 
do internetu přes přístupový bod 
Tooway na autě.

Ceny jsou uvedeny bez DPH a neobsahují dopravu nad 100 km. Každá instalace je unikátní, vždy	po	dohodě	
zpracováváme	konkrétní	 cenovou	nabídku podle zadání zákazníka. Pro upřesnění řešení provedeme vždy 
technické šetření na místě.

Příklad využití na akci Extrémní běh do vrchu 
na 400 m v Harrachově
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