
POUZE TŘI AEROLINKY NABÍZÍ WIFI
ZDARMA

Norské, Turecké aerolinky a Hong-Kongské aerolinky, jsou podle
nedávné studie jediné tři aerolinky na světě, které na palubě
poskytují WiFi zdarma.

Evropa je region, kde nejméně aerolinek nabízí na palubě WiFi připojení – je to nejdražší místo, kde
se připojit. Ve skutečnosti, společnosti jako Lufthansa, Air France a KLM nabízí WiFi za 10.95 euro
za hodinu.

V případě Německých aerolinek, připojení je dostupné pouze při letech na dlouhou vzdálenost na
A330, A340 a Boeingu 747-400, zatímco Air France nabízí stejné číslo vybraných tratí na B777-300.
Ostatní, jako TAP Portugal vás nechají připojit se zadarmo na jejich evropských a amerických tratích
rychlostí 4mb za cenu 6 euro, zatímco Swiss Air nabízí WiFi zdarma pro “Business Class”.

Severoamerické aerolinky nabízí na svých letech WiFi nejčastěji, za průměrnou cenu 10.65 euro.
Přesněji American Airlines, Delta a United Airlines nabízí připojení na 24 hodin za 10.29, při trans
atlantských letech a letech na dlouhou vzdálenost a v případě Delta lety mezi Spojenými Státy a
Aljaškou.

Průměrná sazba v případě Gulf airlines je do 10.25 euro za 10mb připojení. Na druhou stranu,
aerolinky jako Oman Air zvyšují cenu na 11.02 euro při letech do Evropy a Indonésie a naopak Qatar
Airlines nabízí WiFi za 3.67 euro a Emriates za 2.29 euro při rychlosti 5mb.

U Etihad sazba pro mezinárodní lety zůstává průměrná. Rychlost není omezena, ale čas na připojení
ano – na jednu hodinu. Gulf Air si na druhé straně účtuje stejnou částku za 24 hodinové připojení.

Nakonec, asijské společnosti vykazují cenové rozdíly. Singapore Airlines, Thai Airlines a ANA nabízí
10mb bezdrátový datový roaming postupně za 8.78, 10.65 a 8.52 euro. Mezitím Japan Airlines nabízí
WiFi služby při letu do Tokya, Londýna a Paříže za cenu 16.13 euro za den.

Vzhledem k typu letadla, rodina A319 má největší počet letadel s WiFi připojením a následuje je
A320. Za nimi jsou modely Boeingů 787 a 747-300.
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