
Т-Мобиле воведе уште една поволност во рамките на 
web'n'walk -сурфање директно од компјутер, со но-
виот web'n'walk USB модем. Новиот модем е многу 

едноставен за употреба. Без разлика каде и да се наоѓа 
корисникот, само треба да го стави USB модемот (со Т-Мо-
биле СИМ картичка) во USB портата на компјутерот. 

USB модемот е со дополнителна Т-Мобиле СИМ кар-
тичка, која се користи само за пренос на податоци. На тој 
начин корисникот нема потреба при секое користење на 
USB модемот да ја префрла картичката во и од телефонот. 
Поседувањето на дополнителна картичка не е со допол-
нителни плаќања, единствено се плаќа за преносот на по-
датоци.

Модемот овозможува мобилно сурфање, без потреба 
од жичана конекција за пренос на податоци. Корисниците 
можат да сурфаат брзо и лесно, дури и на најнедостапни 
места за Интернет. Цената на web'n'walk USB модемот е 0 
денари во Доверба 24, со тарифниот модел web'n'walk XL, 
кој вклучува 1GB Интернет за месечна претплата од 450 
денари.

USB модемот се инсталира автоматски со самото вклучување во 
компјутерот и нема потреба од дополнително инсталирање и на го-
дување. Уредот работи исклучително со СИМ картичка од Т-Мо биле и 
ги поддржува оперативните системи Windows2000/VISTA и MACOS. 

За поефикасно користење на мобилниот Интернет Т-Мобиле ги 
нуди следниве web'n'walk пакети:  web'n'walk S (Small) со месечна 
претплата од 150 денари и 20 MB Интернет сообраќај вклучен во 
претплатата, web'n'walk L (Large) со месечна претплата од 300 де-
нари и 150 MB Интернет сообраќај, вклучен во претплатата и 
web'n'walk XL (Extra Large) со претплата од 450 и 1 GB вклучен Ин-
тернет во претплатата, и бесплатен web'n'walk USB модем со До-
верба 24. 

Web'n'walk се смета за една од најуспешните дата сервиси во-
ведени од било кој оператор на интернационална скала, користена 
од милион корисници во девет земји. Оваа услуга нуди висок ква-
литет и многу брз Интернет, овозможувајќи им на корисниците да 
ги посетат нивните омилени сајтови, да примаат и да испраќаат и-меил 
пораки, да симнуваат музика и други интересни содржини, да 
разменуваат слики и видеа, без да се грижат за трошоците. Но виот 
web'n'walk USB модем овозможува и директно сурфање од компјутер.
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