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Избирање на data план
Еве неколку корисни совети за избирање на домашен или мобилен data план.

Вашето количество на data
Data планот е дел од вашиот домашен или мобилен 
интернет сервис. Во тој план е вклучено количеството или 
квота на data, што е максималното количество на дата 
што можете да го користите во текот на еден месец за 
одредена месечна цена. 
• Data е начин на мерење колку го користите интернетот. 

• Data се мери во гигабајти (GB). Повеќе data чини 
поскапо и ви овозможува повеќе нешта да правите на 
интернет.

• Со домашен интернет план обично се има повеќе data 
за помалку пари отколку со мобилен интернет план. 

• Ако во еден месец користите повеќе data одошто 
е одредено со планот, може да ви биде наплатено 
повеќе, но нема да ви биде наплатено помалку ако во 
месецот сте искористиле помалку data. 

Видови на data планови
Постојат различни видови data планови за домашен и мобилен интернет. План со плаќање 
однапред (pre-paid plan) значи дека плаќате секојпат кога сакате да користите повеќе data, 
a план со претплата (contract plan) дека се обврзувате да плаќате секој месец во однапред 
договорен временски период. 

Data план со претплата или data план со плаќање однапред: за домашен и мобилен 
интернет Data планови со претплата има и за мобилна data и за домашни интернет сервиси. 
• Вие можете да потпишете договор за 12 или 24 месеци, но ако го откажете сервисот пред да 

истече договорот може да ви бидат наплатени казнени трошоци (penalty charges). 

• Во вашиот домашен data план со претплата е обично вклучена една домашна специјална 
кутија наречена рутер (router).

• Во плановите може да биде вклучен скап мобилен телефон за користење на мобилен 
интернет сервис. Планот може да ви биде понуден и без телефон, па можете да го користите 
тој што веќе го имате.

• Расположливото количеството на data е обично поголемо одошто кај однапред платен 
сервис.

• Месечната сметка обично ја плаќате откако сте го искористиле целото количество на data 
или кога на количеството на data ќе му истече рокот за користење (обично еден месец). 
Затоа плановите со претплата понекогаш се викаат планови со плаќање по користење 
(post-paid plans).
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Избирање на data план
Data план со плаќање однапред: само за мобилен интернет Data плановите со 
плаќање однапред се многу чести за мобилни интернет сервиси. 
• Вие не мора да се претплатите за фиксиран 

временски период, такашто сервисот можете 
да го запрете и повторно да го почнете во 
секое време кога ќе посакате.

• Мобилниот телефон што го добивате со овој 
план може да чини помалку одошто моделите 
што се нудат со план со претплата. Овој план 
исто така може да биде понуден без мобилен 
телефон, такашто можете да го користите 
телефонот што веќе го имате.

• Количеството на data е обично помало одошто 
со план со претплата или план со плаќање по 
користење.

• Вие плаќате пред да користите data, па затоа 
планот се вика план со плаќање на data однапред.

Кој data план да изберам?
Интернет компаниите нудат различни data 
планови по различни цени. Се исплаќа да се 
разгледаат понудите од различни компании, за 
да се види која ви нуди најдобри услови.
• Наоѓањето на соодветен домашен или 

мобилен data план зависи од тоа за што 
најмногу сакате да користите интернет.

• Повеќето планови се делат на мали средни, 
големи и многу големи. Големината се 
однесува на тоа колку data е вклучено во 
планот.

• Интернет страниците за споредување, како 
што се iselect.com.au и whistelout.com.au 
може да ви помогнат да најдете мобилен или 
домашен интернет план што најмногу ви одговара.

• Data планови можат да се купат од некоја 
компанија за интернет или мобилни телефони. 
Data може да купите во продавница, преку интернет или по телефон.
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Мали data планови
Како што покажува името, овие планови овозможуваат 
мали количества на data. Тие се најевтини и најдобри за 
вас ако:

• Ретко користите интернет.

• Најчесто читате само интернет страници.

• Не праќате и/или примате фотографии. 

• Ретко гледате телевизиски емисии или филмови.

Средни data планови
Зависно од вашата интернет компанија, среден план може да понуди добра рамнотежа 
меѓу цената и количеството на data, и е најдобар за луѓето кои:

• Користат интернет секој ден. 

• Сакаат да разменуваат фотографии со пријателите и роднините. 

• Малку гледаат интернет телевизија или еден до два филма месечно. 

• Ако во домаќинството интернет користат уште две до три лица.

Големи и многу големи планови
Тоа се најскапи планови и обично се наменети за лица 
кои работат служејќи се со интернетот или речиси сè 
прават на интернет. Овие планови за најдобри за вас ако:

• Секој ден гледате интернет телевизија.

• Сакате да гледате филмови на интернет.

• Дома интернетот го користат голем број луѓе.

• Не би сакале никогаш да се случи да останете без 
расположливо количество на data!

Ако и натаму не сте сигурни колку data ви треба, секогаш 
можете да почнете со мал data план и да го покачите на 
среден или поголем data план, кога веќе сте имале доволно време да утврдите колку 
data навистина користите. Секогаш е полесно да го зголемите вашиот data план одошто 
поголем data план да смените во помал.
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