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Czym jest usługa Netia Fon?

Usługa Netia Fon to darmowy dostęp do bezprzewodowego internetu w 12,2 milionach miejsc w Polsce 
i na świecie. Jest to pierwsza w historii globalna sieć WiFi, stworzona i współdzielona przez jej użytkowników. 
Dołączając do sieci Fon, zgadzasz się na udostępnienie części swojego domowego łącza internetowego 
innym użytkownikom Fon, tym samym zyskując dostęp do sieci WiFi wszędzie tam, gdzie inni użytkownicy 
społeczności udostępniają swoje łącze.

W praktyce oznacza to, że kiedy na Twoim laptopie, tablecie lub smartfonie wśród dostępnych sieci  
WiFi pojawi się sieć: FON_NETIA_FREE_INTERNET, w tym miejscu możesz korzystać z bezprzewodowego 
internetu. Mapy z informacją o zasięgu usługi Fon znajdziesz tutaj: http://maps.fon.com/.

Co zrobić, by móc korzystać z Netia Fona?

Aby korzystać z Netia Fona należy:

 • posiadać usługę Szybki Internet Netii

 • mieć włączony router Netia Spot

 • udostępnić swoje łącze internetowe innym użytkownikom społeczności Fon

 • zarejestrować się w sieci Fon.

Czy korzystanie z usługi Netia Fon jest bezpieczne?

Jak najbardziej. Kiedy dołączasz do społeczności Fona, Twój router Netia Spot rozdziela sygnał WiFi w taki 
sposób, że powstaje osobna sieć prywatna dedykowana dla Ciebie i odrębna dla użytkowników Fona. 
Taki podział kanału zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych. 

Czy jeśli ktoś korzysta z Fona na moim łączu, to mój internet zwalnia?

Router Netia Spot dba o to, by Twoje połączenie posiadało zawsze wyższy priorytet, niż osób 
korzystających z udostępnionego im pasma sieci Fon. Jeśli w danej chwili wykorzystujesz maksimum 
możliwości swojego łącza, wówczas użytkownik Fona dostaje minimalny transfer, do momentu kiedy 
łącze przestanie być obciążone.

http://maps.fon.com/
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Jak zarejestrować się w sieci Netia Fon?

1. Zaloguj się do swojego Netia Spota: 

 —> w adres przeglądarki wpisz netiaspot.home lub 192.168.1.254

 —>  w nowo otwartym oknie w polu nazwa użytkownika wpisz admin, natomiast w polu hasło admin_netia

 —> kliknij Dalej.

2. Na stronie głównej panelu konfiguracji Netia Spota kliknij na odnośnik Rejestracja usługi Fon.
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3.  Gdy pojawi się okno rejestracji, uzupełnij pola (imię, nazwisko, e-mail, hasło, opcjonalnie Twój numer 
telefonu komórkowego), zaakceptuj regulamin i kliknij Stwórz konto. Zapamiętaj podany e-mail 
oraz hasło – będą one potrzebne do logowania się do sieci Fon.

4.  Po chwili pojawi się okno potwierdzające pomyślny proces rejestracji. Od tej chwili możesz korzystać 
z darmowego dostępu do Fon Spotów na całym świecie.
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Jak zalogować się w sieci Netia Fon? 

Z siecią Netia Fon możesz się połączyć wszędzie tam, gdzie Twój laptop, tablet czy smartfon wykrywa sieć 
FON_NETIA_FREE_INTERNET. 

1. Aby się zalogować wybierz sieć FON_NETIA_FREE_INTERNET.

2. W przeglądarce internetowej wpisz dowolny adres internetowy (np. netia.pl) – pojawi się okno logowania.

3.  W odpowiednie pola wpisz adres e-mail i hasło, które podałeś podczas zakładania konta.  
Następnie kliknij Zaloguj.  
Uwaga!  Jeżeli logujesz się do sieci Fon z komputera stacjonarnego, to dla zapewnienia bezpiecznego 

korzystania z  internetu, pojawi się okno z komunikatem, który należy zaakceptować.

4. Po udanym logowaniu pojawi się ekran z potwierdzeniem, że teraz możesz swobodnie surfować w sieci.

http://netia.pl
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Jak zmienić dane potrzebne do zalogowania do sieci Fon?  
Jak odzyskać zapomniane hasło?

Jeśli chcesz zmienić adres e-mail i hasło, które podałeś podczas rejestracji do sieci Fon, odwiedź stronę 
Obsługi konta użytkownika Fon. 

Aby odzyskać zapomniane hasło kliknij Nie pamiętasz hasła?, a następnie podaj adres e-mail, który został 
podany przy rejestracji usługi. Instrukcję resetowania hasła otrzymasz na podany adres.

Jak korzystać z Fona za granicą?

Jeśli chcesz skorzystać z usługi Fon poza granicami Polski i w miejscach, gdzie Netia nie jest dostępna 
jako operator - dodaj do nazwy swojego konta końcówkę #netia np. jan.kowalski@google.com#netia. 
Taka modyfikacja loginu umożliwi korzystanie z sieci Fon za granicą. Pamiętaj, że na całym świecie, 
wszystkie Fon Spoty posiadają w swojej nazwie słowo FON.

Aplikacje mobilne Netia Fon

Członkowie społeczności Fon mogą korzystać  z aplikacji mobilnych „Netia Fon”, które umożliwiają 
wyszukiwanie i automatyczne logowanie się do wszystkich Fon Spotów na świecie.

https://netia.register.fon.com/pl/netia/my-account

