ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП
Wireless (безжична свързаност)
Wireless + LAN/FTTH (хибридна свързаност)
Неограничен достъп до Интернет за Вас и Вашето семейство.
Един безкраен свят на познание, комуникация и забавления.
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 за
достъп до крайният клиент или чрез изграждане на безжична свързаност до населеното място и изграждане на
локална кабелна мрежа на територията на населеното място.
Техническото изпълнение за предоставяне на услугата Интернет достъп чрез директна безжична
свързаност се осъществява от Оператора с инсталирането на точки на достъп (Access point).
Точките за достъп са подходящо позиционирани и обезпечени с Интернет свързаност по кабел или
безжично. При наличие на пряка видимост към подобна точка на достъп, всеки клиент може да насочи подходящо
за целта оборудване за осъществяване на безжична връзка. Клиентското оборудване задължително подлежи на
одобрение и оценка за съвместимост от Оператора.

Район Дряново (Wireless, Wireless+LAN, Wireless +FTTH)
Подрайон 1 – с. Ганчовец, с. Славейково, с. Скалско, с. Царева ливада, с.Караиванца, с. Керека
ПАРАМЕТРИ НА
Тарифен план 1
Тарифен план 2
Тарифен план 3
Тарифен план 4
УСЛУГАТА
Скорост Int./BG DL
до 10 Мbps
до 20 Мbps
до 30 Мbps
до 40 Мbps
Скорост Int./BG UL
до 5 Мbps
до 5 Мbps
до 10 Мbps
до 10 Мbps
ЦЕНА НА УСЛУГАТА
Безсрочен договор
20 лв.
25 лв.
30 лв.
36 лв.
Инсталационна такса – от 50 лв.(калкулира се след оглед) + закупуване на антена (ако е необходимо)
*Срочен договор – по изключение с одобрение на регионален представител, като за срочен договор се правят
отстъпки в стойността на инсталационната такса.

Подрайон 2 – с.Туркинча, с.Длъгня, с.Катранджии, с.Маноя, с.Косарка, с.Руня, с.Ялово, с.Янтра,
с.Чуково, с.Пейна, с.Денчевци, с.Зая и други
ПАРАМЕТРИ НА
Тарифен план 1
Тарифен план 2
Тарифен план 3
УСЛУГАТА
Скорост Int./BG DL
до 5 Мbps
до 10 Мbps
до 20 Мbps
Скорост Int./BG UL
до 5 Мbps
до 5 Мbps
до 10 Мbps
ЦЕНА НА УСЛУГАТА
Безсрочен договор
25 лв.
30 лв.
36 лв.
Инсталационна такса – от 50 лв.(калкулира се след оглед) + закупуване на антена (ако е необходимо)
*Срочен договор – по изключение с одобрение на регионален представител, като за срочен договор се правят
отстъпки в стойността на инсталационната такса.
ЗАБЕЛЕЖКИ
- Всички параметри, скорости и цени в настоящата оферта са базови. За всеки клиентски адрес се извършва
предварителен оглед и се изготвя индивидуална оферта, в зависимост от местоположението, отдалечеността,
достъпа и други специфични особености влияещи върху параметрите и възможностите за поддръжка на услугата.
- Всички цени са с включен ДДС.
- Стандартната инсталация на услугата включва монтаж на антена, базово свързване и настройки на едно Крайно
клиентско устройство с мрежата на Оператора и не включва изграждане на вътрешна кабелна мрежа. Всякo
посещение за допълнителна инсталация, настройки на допълнително оборудване, окабеляване, полагане на
кабелни канали и други се заплащат съгласно Ценоразпис Допълнителни услуги.
- Посочените скорости са максимално достижими (негарантирани)
- Телнет ООД не носи отговорност за нормалното функциониране на клиентско оборудване и извършва
гаранционно обслужване единствено в случай, че оборудването е закупено от Оператора.
- Телнет ООД запазва правото си да откаже предоставяне на услуга или да прекрати доставянето на услуга в
случай, че няма техническа възможност за гарантиране на минималните изисквания за качество.
Регионален представител – Ивайло Любенов - 0887837986

