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Водење сметка за користењето на data
Еве неколку совети како да заштедите пари со вашиот домашен и мобилен data 
план, плус, на кој начин да одбегнете дополнителни трошоци.

Водете сметка за тоа колку data 
навистина користите
Кога знаете колку data користите секој месец, 
можете да го приспособите вашиот интернет 
data план и тоа е можност да заштедите. На 
пример, ако сте купиле голем план, но сфатите 
дека користите само мало количество на data, 
може да преминете на поевтин план што содржи 
помалку data. 

Вие можете да видите колку data сте користеле 
секој месец со помош на една алатка од вашата 
компанија за интернет.
• Домашните интернет планови обично нудат една алатка - специјална интернет 

страница на која можете да следите колку data користите.

• Во мобилните телефони може да се инсталира една специјална апликација што го 
надгледува вашето користење на data и ве предупредува кога тоа се доближува 
до горната граница. Многу телефонски компании однапред ја инсталираат таа 
апликација во вашиот телефон.

• Но, на овие начини не секогаш точно во минута се покажува колку data е 
искористено. Резултатите може да доцнат еден ден, па може да не се 100% точни. 

Како можам мојот мобилен телефон да го префрлам од мобилна data на Wi-Fi?

Кога на вашиот мобилен телефон користите Wi-Fi, тој не прима data од мобилната 
data мрежа. Тоа значи дека прелистувањето на интернет страници (web browsing) или 
други активности што ги правите на вашиот мобилен телефон не се пресметуваат во 
количеството на data во вашиот мобилен data план. 

За да користите Wi-Fi на вашиот мобилен телефон:
• Вклучете го Wi-Fi во карактеристиките (settings) на вашиот телефон.

• Одберете ја вашата домашна Wi-Fi мрежа и внесете ја лозинката (таа е обично 
одоздола на вашиот рутер или на специјалната картичка што ви ја дава интернет 
компанијата).

• Од тој момент натаму секогаш кога ќе дојдете дома, телефонот автоматски ќе се 
приклучи на Wi-Fi.

Специјални алатки ќе ви помогнат 
да го проверите користењето на 
data дома и на мобилен телефон 

Ваше користење 
на data
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Што се случува ако користам премногу data?
Домашните и мобилните интернет планови 
овозможуваат одредено количество на data 
месечно. Колку што е поголемо месечното 
количество на дата, толку планот е поскап. 

Доплатата за користење повеќе data одошто 
дозволува вашиот data план е различна од 
компанија до компанија, а исто така според 
тоа дали се работи за мобилна data сметка 
(account) или за домашна интернет сметка.

Користење премногу data на домашен интернет
• Вашата врска најверојатно ќе стане побавна. Бавна интернет врска значи дека 

можеби нема да можете да гледате видеа на интернет, а страниците бавно да се 
појавуваат на вашиот апарат. 

• Вообичаената брзина на интернетот ќе се врати кога ќе почне вашиот нов циклус на 
пресметување.

Користење премногу data на мобилен интернет

• Ако имате мобилен data план со плаќање однапред, вие ќе немате мобилен 
интернет на вашиот телефон додека не купите повеќе data. (Меѓутоа, вие и натаму 
ќе имате пристап на интернет на вашиот телефон користејќи Wi-Fi, а  и натаму ќе 
можете да повикувате и да примате телефонски повици.)

• Ако имате мобилен data план со претплата (план со договор, или со плаќање по 
користење), веројатно ќе треба да доплатите за дополнителното количество на data 
што сте го искористиле. Износот може да биде неколку долари или многу скапо, 
зависно од вашата компанија.

Вашиот интернет може да работи 
побавно ако искористите повеќе 

data одошто е наведено во вашиот 
план

„Бавна интернет врска значи дека 
можеби нема да можете да гледате 
видеа на интернет, а страниците 
побавно да се појавуваат.”
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Како можам да заштедам пари со водете сметка за 
користењето на data?
Бидејќи мобилниот телефон може да користи и Wi-Fi и 
мобилна data, вие можете тоа да го искористите за да 
ги ограничите трошоците за вашата мобилна data.
• Ако повеќето време го минувате дома, а вашиот 

телефон е на Wi-Fi, веројатно ви треба само многу 
мал мобилен data план.

• Ако сте секогаш надвор, користењето на data 
можете да го контролирате со помош на една 
специјална програма наречена апликација (app). Во 
некои телефони таа апликација е веќе инсталирана 
или, откако ќе имате план, вие сами можете да 
симнете (download) таков вид на апликација од интернет. 

• Одбегнувајте активности кои трошат многу data, како што се префрлување 
(uploading) фотографии на интернет или гледање филмови додека сте надвор. 
Правете го тоа дома, кога вашиот телефон е повторно поврзан со Wi-Fi.

• СОВЕТ: Домашните интернет планови обезбедуваат многу повеќе data одошто 
мобилните планови, и за помалку пари. Голем домашен интернет data план, плус 
мал мобилен план, се обично поевтини од голем мобилен data план.

Листа за проверка на штедење на data
Има многу работи што треба да ги запамтите ако сакате да заштедите пари во врска 
со data. Еве преглед на нештата што можете да ги 
направите: 
• Мобилната data е поскапа од домашната интернет 

data, па затоа вашите мобилни апарати приклучете 
ги на Wi-Fi кога сте дома, а мобилната data користете 
само кога сте надвор. 

• Водете сметка за количеството на data, за да одбегнете 
да потрошите повеќе одошто е одредено со планот и 
за да одлучите каков вид на data план ви треба. 

• Преминувањето на поскап data план е обично 
бесплатно.

• За префрлување од поскап на поевтин data план обично треба да се доплати, освен 
ако станува збор за план со плаќање однапред. 

• Кога сте надвор, Wi-Fi можете да користите бесплатно во библиотеки, кафетерии или 
трговски центри. Имајте предвид дека јавното Wi-Fi е помалку сигурно од вашата 
домашна Wi-Fi мрежа, па јавното Wi-Fi не го користете за ништо што е приватно или 
за што е потребно давање на лични податоци или лозинки.

Голем домашен и мал 
мобилен план се добар 

начин за урамнотежување на 
трошоците за data

Зголемете го вашиот план 
ако користите повеќе data 

одошто сте очекувале


