КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
(услугата се предоставя само на физически лица)

Цифрова и аналогова телевизия с кристално качество и звук и специално подбрани
телевизионни програми за Вас и Вашето семейство!
Телнет ТВ е комбинирана услуга – цифрова и аналогова, с високо качество,
предоставяща специално подбрани програми за Вас и Вашето семейство. Услугата се
предоставя както в пакет с услугата Интернет достъп, така и като отделна услуга.

Кабелна телевизия

Срок на договора

Цена на услугата
като част от пакет с
Интернет достъп

Цена на услугата
необвързана с
Интернет достъп

безсрочен
договор

10 лв

16 лв

12 месечен
договор

9 лв

15 лв

24 месечен
договор

8 лв

14 лв

Цифрова телевизия
100+ телевизионни програми
10+ радиостанции
Аналогова телевизия
55+ телевизионни програми

ИНСТАЛАЦИОННА ТАКСА
- за стандартни инсталации - БЕЗ ИНСТАЛАЦИОННА ТАКСА
- за експресни инсталации до 48 часа - 25лв с ДДС
- ако за инсталирането на услугата е нужно специално техническо решение или обекта е извън мрежата на
Телнет ООД, инсталационната такса се калкулира допълнително в зависимост от свързаността необходима
за предоставяне на услугата.
- Стандартната инсталация на услугата включва базово свързване и настройки на допустимия по оферта
брой клиентски устройства с мрежата на Оператора чрез изграждане на вътрешна кабелна мрежа с обща
дължина до 25 м. Всяка допълнителна инсталация, настройки на допълнително оборудване, окабеляване,
полагане на кабелни канали и други се заплащат съгласно Ценоразпис Допълнителни услуги.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Технически изисквания за приемане на цифрови
и аналогови ТВ програми

* за приемане на цифрови ТВ програми е
необходим телевизор с DVB-C тунер илицифров
приемник (STB) предоставен от Телнет
* за приемане на аналогови ТВ програмие
необходим телевизор с hyperband тунер

Месечен наем за основен цифров приемник (STB)
или КAMодул предоставен от Телнет за срока на
договора – 1 бр.
* за клиенти със сключен срочен договор

2 лв.

Месечен наем за допълнителен цифров приемник
(STB) или КAМодул
* за клиенти със сключен срочен договор

5 лв.

Максимален брой допълнителни цифрови
приемници (STB) предоставени от Телнет

3 бр

Максимален брой телевизори
* аналогови + цифрови приемници в рамките на
едно домакинство
Цена на цифров приемник (STB)
* закупуване по желание на клиент при
сключване на безсрочен договор
Цена на KaМодул
* закупуване по желание на клиент за приемане
на допълнително платени кодирани канали

4 бр.
(за обекти с повече от 4 бр. телевизора се изготвя
индивидуална оферта.)

SD - 70 лв./HD - 90 лв.

50 лв.

Временно спиране на услугата

Само за клиенти със сключен безсрочен договор,
след подаване на Заявка за временно спиране
преди започване на месеца за плащане на услугата.

Подновяване на временно спряна услуга

Безплатно в срок до 3 работни дни след подаване
на Заявка за подновяване на услугата и заплащане
на текущата месечна такса.

Подновяване на спряна от Оператора услуга
поради неплатени месечни такси

Безплатно в срок до 3 работни дни след заплащане
на всички натрупани задължения, както и
заплащане на текущата месечна такса.

Цена за включване на допълнителен ТВ приемник
след първоначална инсталация
Дата за заплащане на месечна такса

7 лв. + 0,50 лв./м. кабел
От 1-во до 5-то число на текущ месец

Устройства

Всички устройства предоставени за безплатно
ползване за срока на договора подлежат на
връщане след изтичането му. Всички предоставени,
но невърнати устройства (STB) до 10 дни след
спиране на услугата и прекратяване на договора, се
търсят по съдебен ред.

Специални условия и права

Услугата се предоставя само на физически лица,
като Телнет ООД предоставя единствено
техническа свързаност за приемане на
телевизионни програми и в цената не са включени
права за публично препредаване, които се уреждат
индивидуално със съответните доставчици на
аудиовизуални медийни услуги съгласно ЗАПСП и
ЗРТ.

Покритие на услугата

Услугата се предоставя в следните населени места:
Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец,
Севлиево, Полски Тръмбеш, Беляковец, Елена,
Бяла, Леденик, Шемшево, Павликени, Самоводене,
Дебелец, Ресен.
Проверка за техническа възможност на конкретен
адрес, може да получите на телефоните на
Денонощен център за работа с клиенти.

ДЕНОНОЩЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ
тел. 062603071, 061820045, GSM mtel0888149259, telenor0889115415
www.telnet.bg, support@telnet.bg, sales@telnet.bg

