
КАБЕЛЕН ИНТЕРНЕТ
Абонаментни планове

за частни клиенти СУПЕР 20 СУПЕР 30 СУПЕР 50 СУПЕР 100

Скорост на даунлоуд/ъплоуд 20 Мbps/2 Мbps 30 Мbps/6 Мbps 50 Мbps/10 Мbps 100 Мbps/12 Мbps

Инсталационна такса за 12 месечен договор
при Стандартна инсталация*

0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв.

Месечна такса за 12 месечен договор 
                        при Пакетни услуги

12,90 лв. 17,90 лв. 22,90 лв. 37,90 лв.

Инсталационна такса за 3 месечен договор
при Стандартна инсталация*

15,00 лв. 15,00 лв. 15,00 лв. 15,00 лв.

Месечна такса за 3 месечен договор 17,00 лв. 22,00 лв. 27,00 лв. 42,00 лв.

Кабелният интернет за частни клиенти се предоставя заедно с абонамент за услугата кабелна или цифрова телевизия.

Абонаментни планове
за бизнес клиенти СУПЕР БИЗ 20 СУПЕР БИЗ 30 СУПЕР БИЗ 50 СУПЕР БИЗ 100

Скорост на даунлоуд/ъплоуд 20 Мbps/6 Мbps 30 Мbps/8 Мbps 50 Мbps/12 Мbps 100 Мbps/14 Мbps

Инсталационна такса за 12 месечен договор
при Стандартна инсталация*

20,00 лв. 20,00 лв. 20,00 лв. 20,00 лв.

Месечна такса за 12 месечен договор 20,00 лв. 25,00 лв. 35,00 лв. 55,00 лв.

Статичен реален IP Адрес 1 1 1 1

* Стандартната инсталация на услугата включва базово свързване и настройки на брой клиентски устройства по договор с мрежата на Оператора
чрез изграждане на вътрешна кабелна мрежа с обща дължина до 25 м. Всяка допълнителна инсталация, настройки на допълнително оборудване,
окабеляване, полагане и изтегляне на кабели в кабелни канали и други, се заплащат съгласно Ценова Листа - Допълнителни услуги и материали. 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.

При предплащане на всички дължими суми за период не по-малък от шест месеца, потребителят ползва отстъпка от 8.33 процента.

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС.

Цени на услуги, влизащи в сила от 01.01.2023 г.


