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Uçakta �nternet er�ş�m�

Günümüzde internet her yerde- otelde, kafeteryada, trende, otobüste, havaalanındaki otobüs
duraklarında. Seyahat eden her kişi bu hizmet son derece önemlidir.

Peki uçakta internet hakkında neler biliyoruz?

Son yıllarda uçakta internet erişimi sunan havayolu şirketlerinde son derece artış görülmektedir.
Ancak günümüzde toplam havayolu şirketlerine bakıldığında, uçakta seyahat sırasında internet
erişimi sunan havayolu şirketleri sayısı oldukça az dır- 50’den biraz fazla. Bunlardan yalnızca 8‘i,
ilgili hizmeti ücretsiz sunmaktadır -Türk Hava Yollları, Emirates, Norwegiani Jet Blue, Air Chine,
Philippine Airlines, Hong Kong Airlines ve  Nok Air (Tayland yerel taşıyıcısı).

Uçakta ücret karşılığında uçakta internet erişimi sunan popüler havayolları aşağıdakilerdir:

Havayolu Uçaklar/ uçuşlar  Sağlayıcı  Ücret

Aer Lingus
A330 tüm uluslararası
uçuşlarda

Panasonic
Avionics,
AeroMobile ve
Deutsche
Telekom

1 saat– €10.95, 24 saat – €19.95

Aero�ot Airbus 330 ve Boeing 777 OnAir
Telefon için 3MB – $8; 9MB – $22.
Dizüstü bilgisayar veya iPad: 9MB –
$22; 19MB – $40

airberlin
İki A320  Viena ve Studgart’tan  Abu
Dhabi’ye

Panasonic

30 dkk. ( 20MB kadar) – €4.90; 60
dkk. ( 50MB kadar) – €8.90; tüm
yolculuk süresince– orta uçuşlarda (
90MB kadar) – €13.90; tüm yolculuk
süresince- uzun uçuşlarda  120MB
kadar) – €18.90

Air France

 Bu yaz Airbus A320 modeli iki
uçağa entegre edilmesi
bekleniyor (kısa ve orta
mesafeli uçuşlarda).

Orange Duyurulması beklenmektedir.
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American
Airlines

 Neredeyse tüm iç hat 
seferlerinde mevcuttur ve aynı
zamanda 777-300ER modeli
uçaklarda.

 2016 yılında tüm 250 uçağa
entegre edilmesi bekleniyor

Gogo

İç hat: tüm gün erişim – $14; yıllık
sınırsız erişim $39.95; Uluslararası: 2
saat – $12; 4 saat– $17; tüm
yolculuk süresince – $19

British Airways

Club World London hizmetine
bağlı olan 747 -400 modeli
uçakta internet erişimi
bulunmaktadır.City �ight
(Londra -New York arası
business sınıfında kullanılan
hizmet)

T-Mobile 1 saat – £8; 24 saat – £15

Iberia

Avrupa ve Amerika arasındaki
transatlantik uçuşlarda (Kuzey
ve Güney). A330 ve A340
modeli 25 uçağa entegre
edilmesi beklenmektedir.

OnAir
Telefon veya Tablet: 4MB – $4.95;
22MB – $19.95. iPad: 22MB –
$19.95; 50MB – $39.95.

Lufthansa
 A380 ve Boeing 747-8 modeli
hariç, tüm uzun mesafeli
uçuşlarda

Panasonic
1 saat – €9 veya 3000 mil; 4 saat–
€14 veya 4500 mil; 24 saat: €17 veya
5500 mil

Norwegian

 Boeing 737-800 modeli 76
uçaktan 61’inde mevcuttur.
(orta ve uzum mesafeli  Avrupa
uçuşlarında)

 Row44 Ücretsiz

Qatar Airways
Boeing 787. A380 modeli tüm
uçaklarda ve tüm yolcu
sınıfında mevcuttur.

 OnAir
Yolcunun operator tarifesi ile
ilişkindir.

Ryanair

Bu yıl içerisinde popüler
destinasyonlara düzenlenen
seferlerde sunulması
planlanıyor

bilinmiyor
Duyurulması beklenmektedir. E-
posta adresine erişimin ücretsiz
olması mümkün. 

Vueling
Airbus 320 tüm transatlantik
uçuşlarında

Telefónica Duyurulması beklenmektedir

Türk Hava
Yolları

Şu an için 12 adet Boeing 777-
300 ER tipi uçakta internet
erişimi bulunmaktadır.

   TTNET
 Bir saatlik kullanım 9,99 $, 24
saatlik kullanım ise 14,99 $
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Ayrıca bkz:

Uçakta cep telefonu kullanımı
Uçakta audio-video ekipmanlarının kullanımı

 

Bu makale aradığınız bilgilere yer veriyor mu?  Evet  | Hayır

https://www.esky.com.tr/seyahat-tavsiyeleri/ucuslar/ucakta/ucakta-cep-telefonu-kullanimi
https://www.esky.com.tr/seyahat-tavsiyeleri/ucuslar/ucakta/ucakta-audio-video-ekipmanlarinin-kullanimi

