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I.Достъп до Интернет, за физически лица.
Тарифните планове са различни за различните населени места
Интернет скорост
*Брой компютри
Месечна такса
до 4 Mbps
1
15 лв.
до 8 Mbps
до 2
20 лв.
до 16 Mbps
до 3
30 лв.
до 24 Mbps
до 5
50 лв.
до 4 Mbps
1
15 лв.
до 16 Mbps
до 2
20 лв.
до 24 Mbps
до 3
30 лв.
до 32 Mbps
до 5
50 лв.
до 8 Mbps
1
15 лв.
до 24 Mbps
до 2
20 лв.
до 30 Mbps
до 3
30 лв.
до 36 Mbps
до 5
50 лв.
до 12 Mbps
1
12 лв.
до 30 Mbps
до 2
15 лв.
до 40 Mbps
до 3
20 лв.
до 50 Mbps
до 5
30 лв.
до 12 Mbps
1
12 лв.
до 30 Mbps
до 2
15 лв.
до 60 Mbps
до 3
20 лв.
до 70 Mbps
до 5
30 лв.
II.Еднократни такси за монтаж, за физически лица.
Кабелно свързване,
Безжично свързване
усукана двойка
50-150 лв.
20 - 80 лв.

Преносна среда
Безжична,
кабелна (FTP)

Безжична,
кабелна (FTP)
Безжична,
кабелна (FTP),
кабелна
(оптична)
Кабелна (FTP),
кабелна
(оптична)
Кабелна
(оптична)

Кабелно свързване,
оптичен кабел
20 - 80 лв.

III.Допълнително оборудване, за физически лица.
Оборудване
Комутатор, 8 портов
Безжичен маршрутизатор
Оптичен drop кабел
UTP кабел
FTP кабел
Всички цени са с включен ДДС.
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Цена
25 лв.
45 лв.
30 ст./м
40 ст./м
50 ст./м
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IV.Достъп до Интернет, за юридически лица.
Скоростите, цените и условията при този вид услуги се определя по договаряне,
според специфичните изисквания на всеки ПОТРЕБИТЕЛ.
Такса включване зависи от необходимото техническо оборудване.
Услугите от този вид нямат ограничение относно броя на ползващите ги компютри.
V.Допълнителна информация и пояснения.
Скоростите не са гарантирани, но са достижими.
* Максимално допустим брой компютри, лимитирани към един ПОТРЕБИТЕЛСКИ
акаунт, в едно домакинство.
Монтираните от ДОСТАВЧИКА кабели в обекта на ПОТРЕБИТЕЛЯ, стават
собственост на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Закупената от ПОТРЕБИТЕЛЯ, по ценоразписа на
ДОСТАВЧИКА, комуникационна техника остава собственост на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Цената за безжично свързване зависи от разположението на обекта на
ПОТРЕБИТЕЛЯ и разстоянието до разпределителната точка.
Цената за монтаж при включване с кабел тип усукана двойка или оптичен кабел,
зависи от разстоянието от обекта на ПОТРЕБИТЕЛЯ до най-близката разпределителна
кутия.
При използване на оптична PoN технология ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заплаща крайното
клиентско оптично оборудване (ONU), то остава собственост на ДОСТАВЧИКА –
оборудването се отдава за ползване безплатно, за срока на договора. При прекратяване на
настоящия договор или спиране на ползване на Интернет услугата за постоянно,
ПОТРЕБЛИТЕЛЯ се задължава да върне крайното клиентско оптично оборудване (ONU)
в едно със захранващия адаптер на ДОСТАВЧИКА, във функциониращо състояние, или
да заплати сумата указана ПРИЛОЖЕНИЕ1.
Aко за инсталирането на УСЛУГАТА е нужно специално техническо решение или
обекта е извън мрежата на Нет3Х 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 ПОТРЕБИТЕЛСКО устройство с МРЕЖАТА на ДОСТАВЧИКА и не
включва изграждане на вътрешна кабелна/безжична мрежа. Всяка допълнителна
инсталация, настройки на допълнително оборудване, окабеляване, полагане на кабелни
канали и други се заплащат отделно.
При предплащане на 6 месечни абонаментни такси в условията на безсрочен
договор, ПОТРЕБИТЕЛЯ получава 1 безплатен месец бонус. При предплащане на 10
месечни абонаментни такси – 2 безплатни месеца бонус.
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