Πώς να διαλέξετε ένα πλάνο δεδομένων
Διαβάστε παρακάτω μερικές χρήσιμες συμβουλές για να διαλέξετε ένα πλάνο δεδομένων για το ιντερνέτ
του σπιτιού ή του κινητού σας.

Το όριο δεδομένων σας
Το πλάνο δεδομένων είναι μέρος της υπηρεσίας σας ιντερνέτ για
το σπίτι ή το κινητό τηλέφωνο. Περιλαμβάνει ένα όριο ή μερίδιο
δεδομένων, που είναι η μέγιστη ποσότητα δεδομένων που
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε ένα μήνα για την καθορισμένη
μηνιαία χρέωση.
•

Τα δεδομένα είναι ένας τρόπος μέτρησης του πόσο
χρησιμοποιείτε το ιντερνέτ.

•

Τα δεδομένα μετρούνται σε γιγαμπάιτς (gigabytes - GB).
Περισσότερα δεδομένα κοστίζουν περισσότερα χρήματα
και σας επιτρέπουν να κάνετε περισσότερα πράγματα στο
ιντερνέτ.

•
•

Τα πλάνα ιντερνέτ για το σπίτι και το
Ένα πλάνο ιντερνέτ για το σπίτι συνήθως επιτρέπει περισσότερα
κινητό παρέχουν μια καθορισμένη
δεδομένα για μικρότερο κόστος απ’ ότι το ιντερνέτ για το κινητό.
ποσότητα δεδομένων που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε κάθε μήνα
Μπορεί να χρεωθείτε επιπλέον εάν χρησιμοποιήσετε περισσότερα
δεδομένα από το μηνιαίο σας όριο, αλλά όχι λιγότερα εάν χρησιμοποιήσετε λιγότερα.

Είδη πλάνων δεδομένων
Υπάρχουν διαφορετικά είδη πλάνων δεδομένων για ιντερνέτ στο σπίτι ή στο κινητό τηλέφωνο. Το
προπληρωμένο πλάνο σημαίνει ότι πληρώνετε κάθε φορά που θέλετε περισσότερα δεδομένα και το πλάνο με
συμβόλαιο σημαίνει ότι δεσμεύεστε για μηνιαίες πληρωμές για ένα συμφωνημένο χρονικό διάστημα.
Το πλάνο συμβολαίου δεδομένων: για ιντερνέτ στο σπίτι ή στο κινητό τηλέφωνο Διατίθενται πλάνα
συμβολαίου δεδομένων για υπηρεσίες ιντερνέτ στο σπίτι ή στο κινητό τηλέφωνο.
•

Μπορείτε να συμφωνήσετε για 12 ή 24 μήνες, αλλά μπορεί να ισχύουν χρηματικές κυρώσεις αν
σταματήσετε την υπηρεσία πριν το τέλος της χρονικής περιόδου του συμβολαίου.

•

Το συμβόλαιο δεδομένων για το σπίτι σας συνήθως περιλαμβάνει ένα κουτί οικιακού δικτύου που λέγεται
δρομολογητής.

•

Τα πλάνα μπορεί να περιλαμβάνουν κινητό τηλέφωνο υψηλής αξίας για υπηρεσία ιντερνέτ στο κινητό. Το
πλάνο μπορεί επίσης να προσφερθεί χωρίς τηλέφωνο, ώστε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό που ήδη
έχετε.

•

Το όριο δεδομένων συνήθως είναι πιο γενναιόδωρο συγκριτικά με μια προπληρωμένη υπηρεσία.

•

Συνήθως πληρώνετε τη μηνιαία χρέωση μετά τη χρήση των δεδομένων ή όταν λήξουν τα δεδομένα
(συνήθως ένας μήνας). Για το λόγο αυτό, τα πλάνα συμβολαίου μερικές φορές λέγονται πλάνα πληρωμής
μετά τη χρήση (post-paid plans).
beconnected.esafety.gov.au

Πώς να διαλέξετε ένα πλάνο δεδομένων
Το προπληρωμένο πλάνο δεδομένων: μόνο για ιντερνέτ στο κινητό Το προπληρωμένο πλάνο δεδομένων
είναι αρκετά συνηθισμένο για τις υπηρεσίες ιντερνέτ στο κινητό τηλέφωνο.
•

Δεν χρειάζεται να κάνετε συμφωνία για ένα καθορισμένο
χρονικό διάστημα, οπότε μπορείτε να διακόψετε την
υπηρεσία ή να την ξαναρχίσετε όποτε θέλετε.

•

Το κινητό τηλέφωνο που συμπεριλαμβάνεται μπορεί να
είναι χαμηλότερης αξίας σε σύγκριση με τα μοντέλα που
προσφέρονται με πλάνο συμβολαίου. Το πλάνο μπορεί
επίσης να προσφερθεί χωρίς κινητό τηλέφωνο, ώστε
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο που ήδη έχετε
με το πλάνο δεδομένων.

•

Το όριο δεδομένων συνήθως είναι μικρότερο από ό, τι με
πλάνο συμβολαίου.

•

Πληρώνετε πριν χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα, γι ‘αυτό
είναι γνωστό ως προπληρωμένο πλάνο δεδομένων.

Το προπληρωμένο πλάνο σάς επιτρέπει
να ξεκινήσετε και να σταματήσετε την
υπηρεσία όποτε θέλετε

Ποιο πλάνο θα πρέπει να διαλέξω;
Οι εταιρείες ιντερνέτ προσφέρουν διαφορετικά πλάνα
δεδομένων σε διαφορετικές τιμές. Σας συμφέρει να κάνετε
μια έρευνα των διάφορων εταιρειών για να δείτε ποια κάνει
την καλύτερη προσφορά για σας.
•

Η εύρεση του σωστού πλάνου δεδομένων για το σπίτι
ή το κινητό εξαρτάται για ποιο λόγο θέλετε κυρίως να
χρησιμοποιείτε το ιντερνέτ.

•

Τα περισσότερα πλάνα χωρίζονται σε Μικρά, Μεσαία,
Μεγάλα και Πολύ Μεγάλα. Το μέγεθος αναφέρεται στην
ποσότητα των δεδομένων που περιλαμβάνεται στο όριο
δεδομένων.

•

Οι ιστοσελίδες σύγκρισης, όπως iselect.com.au και
whistelout.com.au, μπορούν να σας βοηθήσουν να
βρείτε μια προσφορά για ένα πλάνο ιντερνέτ για το
κινητό ή το σπίτι.

•

Τα πλάνα δεδομένων μπορούν να αγοραστούν από
εταιρεία υπηρεσιών ιντερνέτ ή κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε να
αγοράσετε πλάνο από κατάστημα, από το ιντερνέτ ή τηλεφωνικά.
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Διαλέξετε ένα πλάνο με βάση του πόσο
χρησιμοποιείτε το ιντερνέτ

Πώς να διαλέξετε ένα πλάνο δεδομένων
Μικρά πλάνα δεδομένων
Όπως υποδηλώνει το όνομα, τα πλάνα αυτά παρέχουν μικρές ποσότητες
δεδομένων. Αυτά είναι τα φθηνότερα και τα καλύτερα εάν:
•

Χρησιμοποιείτε το ιντερνέτ πολύ σπάνια.

•

Το χρησιμοποιείτε κυρίως για να διαβάσετε απλές ιστοσελίδες.

•

Δεν ανταλλάσσετε φωτογραφίες.

•

Σπάνια βλέπετε διαδικτυακή τηλεόραση ή ταινίες.

Μεσαία πλάνα δεδομένων
Ανάλογα την εταιρεία σας για το ιντερνέτ, το μεσαίο πλάνο μπορεί να
προσφέρει μια καλή ισορροπία μεταξύ κόστους και δεδομένων και είναι
καλύτερο για άτομα που:
•

Χρησιμοποιούν το ιντερνέτ κάθε μέρα.

•

Τους αρέσει να ανταλλάσσουν φωτογραφίες με φίλους και συγγενείς.

•

Βλέπουν λίγη διαδικτυακή τηλεόραση ή μια δυο ταινίες το μήνα.

•

Το μοιράζονται με δυο ή τρία άτομα στο σπίτι.

Διαλέξτε ένα μικρό
πλάνο δεδομένων αν δεν
χρησιμοποιείτε πολύ το ιντερνέτ

Μεγάλα και Πολύ μεγάλα πλάνα
Αυτά είναι τα πιο ακριβά πλάνα και συνήθως απευθύνονται σε άτομα που
εργάζονται μέσω του ιντερνέτ ή κάνουν σχεδόν τα πάντα στο διαδίκτυο.
Αυτά τα σχέδια είναι καλύτερα αν:
•

Βλέπετε διαδικτυακή τηλεόραση κάθε μέρα.

•

Σας αρέσει να βλέπετε ταινίες.

•

Το μοιράζεστε με πολλά άλλα άτομα στο σπίτι.

•

Δεν θέλετε να ανησυχείτε για το αν χρησιμοποιήσετε όλα τα δεδομένα
σας!

Εάν ακόμη δεν είστε σίγουροι για το πόσα δεδομένα χρειάζεστε, σε κάθε
περίπτωση μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα μικρό πλάνο δεδομένων και
να προχωρήσετε σ’ ένα μεσαίο ή μεγαλύτερο πλάνο δεδομένων μόλις
είχατε λίγο χρόνο για να προσδιορίσετε πόσα δεδομένα χρησιμοποιείτε
στην πραγματικότητα. Είναι πάντα ευκολότερο να αυξήσετε το πλάνο σας
δεδομένων από το να προσπαθήσετε να αλλάξετε από ένα μεγαλύτερο πλάνο σε
μικρότερο πλάνο δεδομένων.
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Μια μεγάλη ποσότητα
δεδομένων σάς επιτρέπει
να χρησιμοποιείτε πολύ το
ιντερνέτ

