INFORMACIÓ I CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE WIFI SA TUNA

L'Associació de Veïns i Amics ha promogut la instal·lació d'una xarxa compartida de wifi a Sa Tuna. La cala
era fins ara una àrea on costava molt fer-hi arribar xarxa wifi comercial donada les seves característiques
geogràfiques i estacionaries. Amb aquesta xarxa compartida, i a través de la iniciativa GUIFI.net, els
associats podrem disposar d'unes condicions favorables d'accés a aquesta xarxa pública.
L’alta al WIFI SA TUNA (6 Mb simètriques) permetrà accedir a la xarxa amb un Usuari i un Password,
aquestes credencials donaran accés a fins a 7 dispositius alhora.
La xarxa té el nom de Sa_Tuna_Free_Wifi ja que permet una connexió temporal gratuïta (3h), però no és
gratuïta si es volen més prestacions.
Aquesta xarxa està disponible ja que s’han instal·lat una sèrie d’antenes repetidores en llocs clau de Sa
Tuna per tal de cobrir tota la cala, per tan s’hauria de rebre aquesta senyal des de tot arreu.
Les condicions d’accés i tarifes per accedir a la xarxa amb un Usuari i un Password son les següents:
PER ASSOCIATS:
-

Quota d’Alta (única) 2019 65€.
Realitzar ingrés de la Quota d’Alta al CC de l’Associació: ES28 2100 8121 3523 0002 4423 indicant a
concepte “ALTA WIFI SA TUNA – NOM ASSOCIAT” i a beneficaria “WIFI SA TUNA”.
Omplir el formulari a través de la web de l’Associació (satuna.cat) on cal adjuntar comprovant
transferència i realitzar una proposta d’Usuari i Password.
Un cop validada l’alta es confirmarà a través de correu electrònic l’Usuari i el Password definitius.
Quota Anual de 35 €/any. L’Associació girarà rebut anual automàticament una vegada l’any.
(p.ex.mesos de juny)

PER NO ASSOCIATS:
-

Realitzar l’alta com a soci de l’Associació de Veïns de Sa Tuna: 70 €/any. A través de la web de
l’Associació, http://www.satuna.org/ , omplint formulari “Fes-te soci!”.
Realitzar ingrés al CC de l’Associació: ES28 2100 8121 3523 0002 4423 indicant a concepte “ALTA
SOCI – NOM ASSOCIAT” beneficaria “ASSOCIACIO DE VEINS I AMICS DE SA TUNA”.
Seguir els passos PER ASSOCIATS
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Per als usuaris a qui no els hi arribi la xarxa Sa_Tuna_Free_Wifi a casa, o bé necessitin més velocitat, o bé
vulguin connectar més dispositius a la vegada, hi ha la opció d’instal·lar una antena particular per part d’un
instal·lador associat (uns 200€). Mitjançant aquesta antena es pot disposar d’una xarxa domèstica pròpia.
Per demanar la instal·lació de l’antena a través de l’Associació, caldrà donar-se d’alta a la xarxa Wifi Sa
Tuna tal com s’ha explicat anteriorment, i tot seguit enviar un mail a associacio@satuna.cat sol·licitant la
instal·lació i indicant: Nom, Telèfon de contacte, Adreça de Sa Tuna. Un cop rebuda la sol·licitud, serà el
propi instal·lador qui es posarà en contacte amb cada interessat.
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