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
Максимална скорост
Обичайна скорост
Минимална скорост
Свързаност
ЦЕНА НА УСЛУГАТА
Безсрочен договор
12 месечен договор
24 месечен договор

Интернет 100

Интернет 200

Интернет 500

до 100 Mbps
до 90 Мbps
до 20 Mbps
100 Mbps

до 200 Mbps
до 180 Mbps
до 40 Mbps
1 Gbps

до 500 Mbps
до 400 Mbps
до 100 Mbps
1 Gbps

20 лв.
18 лв.
16 лв.

25 лв.
22 лв.
20 лв.

39 лв.
35 / 32 лв.(промо)
31 / 28 лв.(промо)
Всички цени са с включен ДДС

Инсталационна такса
 за стандартни инсталации - LAN и FTTB (оптика до сградата) и за FTTH (оптика до дома) при наличие на
изградена оптика до сграда (FTTB) - БЕЗ ИНСТАЛАЦИОННА ТАКСА
 за експресни инсталации до 48 часа - LAN и FTTB (оптика до сградата) - 25лв с ДДС
 за FTTH (oптика до дома) при липса на изградена оптика до сграда (FTTB) - калкулация след оглед
 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.
В определението Стандартна инсталация влиза единствено включване на услуга в сграда със съществуваща
точка на достъп от мрежата на Оператора. Всички останали случаи се разглеждат и оферират индивидуално по
преценка на Оператора.
Скорости
Техническите параметри и характеристики 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).
IP адреси
Услугата се представя с един реален статичен IP адрес.
Допълнителен IP адрес се заплаща допълнително - 10 лв. на месец.
Устройства за закупуване и под наем
Телнет предлага устройства за закупуване и под наем за срока на договор (само за срочни договори).
В секция Рутери на сайта www.telnet.bg можете да изберете устройство по избор.
Бонус предплащане 6=7 и 12=14
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.
Временно спиране на услугатa
Само за клиенти със сключен безсрочен договор, след подаване на Заявка за временно спиране преди
започване на месеца за плащане на услугата.
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