ВИСОКОСКОРОСТЕН ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ
FTTB (оптика до сградата)
FTTH (оптика до дома)
Неограничен достъп до Интернет за Вас и Вашето семейство.
Един безкраен свят на познание, комуникация и забавления.

ПАРАМЕТРИ НА
УСЛУГАТА
Скорост Int.
Скорост BG.
Симетричност (UL/DL)
IP адрес
ЦЕНА НА УСЛУГАТА
Безсрочен договор
12 месечен договор
24 месечен договор

ИКОНОМИЧЕН

СТАНДАРТ

ГИГАБИТ СТАРТ

до 20 Мbps
до 100 Мbps
1:1
1 реален статичен

до 40 Мbps
до 100 Мbps
1:1
1 реален статичен

до 60 Мbps
до 300 Мbps
1:1
1 реален статичен

20 лв.
18 лв.
16 лв.

24,99 лв.
21,99 лв.
19,99 лв.

38 лв. 28 лв.*
34 лв. 24 лв.*

* Промоционалната цена важи за всички нови договори от 01.08.2019г. до 31.12.2019г.

ИНСТАЛАЦИОННА ТАКСА
- за стандартни инсталации – LAN, FTTB (оптика до сградата) и FTTH (оптика до дома) при наличие на
изградена оптика до сградата - БЕЗ ИНСТАЛАЦИОННА ТАКСА
- за FTTH (oптика до дома) при липса на изградена оптика до сграда (FTTB) – инсталационната такса се
калкулира след оглед
- за експресни инсталации до 48 часа - LAN и FTTB (оптика до сградата) - 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 едно Крайно клиентско
устройство с мрежата на Оператора и не включва изграждане на вътрешна кабелна мрежа. Всяка допълнителна
инсталация, настройки на допълнително оборудване, окабеляване, полагане на кабелни канали и други се
заплащат съгласно Ценоразпис Допълнителни услуги.
УСТРОЙСТВА
WiFi рутер по срочен договор се предоставя срещу месечна наемна цена от 2 лв. съгласно Ценоразпис. Рутерът
се предоставя за временно ползване за срока на договора и подлежи на връщане след изтичането му.
ЗАБЕЛЕЖКИ
- Всички цени са с включен ДДС.
- Техническите параметри в таблицата се отнасят единствено за услуги предоставени в рамките на кабелната
мрежа на Телнет, чрез използвана технология - LAN, FTTB, FTTH.
- Посочените скорости са максимално достижими (негарантирани).
- В случаите, в които точката на достъп на клиент се намира извън територията покривана от изградената
кабелна мрежа на Оператора, услугата Интернет достъп може да бъде предоставена чрез безжична свързаност.
- Срок за инсталиране на услугата - до 7 работни дни след заявка и при наличие на техническа възможност.
- При предплащане на 6 месечни абонаментни такси в условията на безсрочен договор, всеки клиент получава
1 безплатен месец бонус. Съответно при предплащане на 12 месечни абонаментни такси - 2 безплатни месеца
бонус.
- Поради особености на мрежата и преносната среда, в населените места Момин сбор и Малък чифлик,
скоростите към торент тракери са ограничени на 10 Mbps.
- Поради особености на мрежата и преносната среда, в населени места Велчево и Буковец параметрите на
предоставяната услуга са: Скорост - до 20 Mbps, инсталационна такса - 50 лв., месечна абонаментна такса 24,99 лв., като услугата се предоставя единствено в условията на безсрочен договор.
- Параметри и цени на услуги предоставени в точки на достъп извън кабелната мрежа на Телнет, чрез
използване на безжична свързаност или подизпълнител, се оферират и договарят индивидуално.
ДЕНОНОЩЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ
тел. 062603071, 061820045, GSM mtel0888149259, telenor0889115415
www.telnet.bg, support@telnet.bg, sales@telnet.bg

