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Интернет на �орда на самолета

Днес интернет е навсякъде – в хотелите, в заведенията, във влака, на автобусната
спирка, на летището. Това е услуга, от която пътуващите се нуждаят.

Как стои въпросът с интернет на борда на самолетите?

Броят на авиокомпаниите, които планират да интегрират услугата, расте стремително.
Засега обаче, на фона на общия им брой в световен мащаб, сравнително малък брой
превозвачи предлагат интернет на борда на самолетите си – малко над 50. Едва осем от тях
предлагат услугата безплатно. Това са Turkish Airlines, Emirates, Norwegian, JetBlue, Air China,
Philippine Airlines, Hong Kong Airlines и Nok Air (местен тайландски превозвач).

Ето кои са по-популярните у нас авиокомпании, предлагащи услугата, на кои самолети и
срещу какво заплащане:

Авиокомпания Самолети/ полети Доставчик Цена

Aer Lingus
A330 на всички
международни полети

Panasonic
Avionics,
AeroMobile и
Deutsche
Telekom

1 час – €10.95, 24 часа – €19.95

Aero�ot Airbus 330 и Boeing 777 OnAir
За смартфон: 3MB – $8; 9MB –
$22. За лаптоп или iPad: 9MB –
$22; 19MB – $40

airberlin
Два A320 от Виена и
Щутгарт до Абу Даби

Panasonic

30 мин. (до 20MB) – €4.90; 60
мин. (до 50MB) – €8.90; за цялата
продължителност на среден
полет (до 90MB) – €13.90; за
цялата продължителност на
дълги полети (до 120MB) – €18.90

Air France
Предстои интегриране на
два Airbus A320 (къси и
средни полети) това лято

Orange Предстои да бъде обявена

American Airlines

Наличен е на почти всички
вътрешни полети, както и
на 777-300ER по
международни маршрути.
През 2016 г. предстои
интегриране на 250
самолета, летящи по
регионални маршрути. 

Gogo

Вътрешни полети: целодневен
достъп – $14; месечен
неограничен достъп $39.95;
международни полети: 2 часа –
$12; 4 часа – $17; за целия полет
– $19

British Airways

Наличен на един 747-400
по услугата Club World
London City �ight (услуга в
бизнес класа на полети
между Лондон и Ню Йорк)

T-Mobile 1 час – £8; 24 часа – £15
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https://www.esky.bg/aviokompanii/turkish-airlines
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Iberia

На презокеански полети
между Европа и Америка
(Северна и Южна).
Предстои интегриране на
25 от самолетите A330 и
A340.

OnAir
Смартфон и таблет: 4MB – $4.95;
22MB – $19.95. iPad: 22MB –
$19.95; 50MB – $39.95.

Lufthansa
На всички дълги полети, с
изключение на  A380 и
Boeing 747-8

Panasonic
1 час – €9 или 3000 мили; 4 часа
– €14 или 4500 мили; 24 часа: €17
или 5500 мили

Norwegian

Наличен на 61 от 76-те
самолета Boeing 737-800
(средни и дълги полети в
рамките на Европа)

Row44 Безплатен

Qatar Airways
Наличен на всички Boeing
787. Предстои интегриране
на A380 във всички класи 

OnAir
В зависимост от тарифите на
мобилния оператор на пътника.

Ryanair
Предстои интегриране по
топ бизнес маршрутите по-
късно тази година

Неизвестен
Предстои да бъде обявено.
Възможно е да бъде безплатен
за достъп до e-mail. 

Vueling
Airbus 320 на всички
презокеански полети

Telefónica Предстои да бъде обявено 

Откри ли необходимата информация? Да  | Не


