ВИСОКОСКОРОСТЕН ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ
Тарифни планове спрени от предлагане за нови договори от 01.07.2020г.

Оферта – Бизнес потребители (Юридически лица)
Интернет за бизнеса е комплекс от предложения, които имат за цел да осигурят бърза, надеждна и
сигурна връзка на всяка фирма и организация с целия свят.
Икономичен и Стандарт са услуги насочени основно към малки и средни фирми (SOHO) с необходимост
от високоскоростен Интернет на атрактивна цена. Гарантиран бизнес Интернет достъп включва услуги
насочени основно към фирми и организации за които високата гарантираност на връзката е критично
важна.

Тарифни планове с негарантирани скорости
Тарифен план
Скорост Int.

Икономичен

Стандарт

до 20 Mbps

до 40 Mbps

Скорост BG.

до 100 Mbps

Гарантираност на скоростта

над 25%

Цена - безсрочен договор

24 лв

29,99 лв

Цена - 12 месечен договор

21 лв

26,99 лв

Цена - 24 месечен договор

19 лв

24,99 лв

1

1

IP адреси

Тарифни планове с висока степен на гарантираност на скоростта
Тарифен план

Гарантиран Икономичен Гарантиран Стандарт

Гигабит Премиум

Скорост Int.

20 Mbps

40 Mbps

100 Mbps

Скорост BG.

100 Mbps

100 Mbps

500 Mbps

Гарантираност на скоростта

над 75%

Цена - безсрочен договор

36 лв

66 лв

106 лв

Цена - 12 месечен договор

32 лв

60 лв

96 лв

Цена - 24 месечен договор

30 лв

54 лв

86 лв

1-2

1-2

IP адреси

1-2
Цени в лева с включен ДДС

Инсталационна такса в зависимост от типа на свързаност:
 За стандартни инсталации - LAN и FTTB (Оптика до сградата) – без инсталационна такса
 За FTTH (Оптика до дома/офиса) при наличие на изградена оптика до сграда – без инсталационна такса
 Ако за инсталирането на услугата е нужно специално техническо решение или обекта е извън мрежата на
Телнет ООД, инсталационната такса се калкулира допълнително.
 Срок за инсталиране на услугата – до 7 работни дни след заявка при техническа възможност.
 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.

ДЕНОНОЩЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ
В.Търново - 062/603071, 062/628757, Горна Оряховица - 0618/20045, Севлиево - 0675/88001
GSM 0888149259; e-mail – sales@telnet.bg; support@telnet.bg

