СПЕЦИФИКАЦИЯ НА УСЛУГА/ ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

Услуга /ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП
Параметрите на услуга ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ и съответните цени са описани в
настоящата „Спецификация на услуга ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ и ценова листа", която е
неразделна част от „Общи Условия за предоставяне на услугата ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ".
Посочената по-долу услуга се предлага от „Интерлан БГ“ ЕООД при техническа
възможност.
Посочените цени на услуга ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ са в български лева, с включен ДДС.
ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП / NET 15
Месечен абонамент:
При срок на договор 12 месеца - 15.00 лева
Оборудване:
Оборудването се инсталира от представител/техническо лице от фирмата, като Абонатът
сам избира, моделът на рутера, предоставено от техническото лице на фирмата, или
ползва рутер, с който Абонатът разполага.
Еднократна такса за Wi-Fi рутер:
В зависимост от характеристиките и параметрите на рутера фирма „Интерлан БГ“ ЕООД
предлага различни модели рутери:
*Рутер с 2 антени – 30.00 лева
*Рутер с 3 антени – 45.00 лева
*Рутер с 4 антени – 70.00 лева
Всякакви въпроси от страна на Абоната относно инсталирането на оборудването за
услугата ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ могат да се отправят на телефоните за Обслужване на
клиенти и техническа поддръжка: 0876234654; 0877492402, 7 (седем) дни в седмицата.
Характеристики:
Максимална скорост на download: до 5 Mbps
Максимална скорост на upload: до 5 Mbps
Частен статичен IP адрес: един брой
Трафик: Неограничен
ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП / NET 18
Месечен абонамент:
При срок на договор 12 месеца – 18.00 лева
Оборудване:
Оборудването се инсталира от представител/техническо лица от фирмата, като Абонатът
сам избира, моделът на рутера, предоставено от техническото лице на фирмата, или
ползва рутер, с който Абонатът разполага.
Еднократна такса за Wi-Fi рутер:
В зависимост от характеристиките и параметрите на рутера фирма „Интерлан БГ“ ЕООД
предлага различни модели рутери:
*Рутер с 2 антени – 30.00 лева
*Рутер с 3 антени – 45.00 лева
*Рутер с 4 антени – 70.00 лева
Всякакви въпроси от страна на Абоната относно инсталирането на оборудването за
услугата ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ могат да се отправят на телефоните за Обслужване на
клиенти и техническа поддръжка: 0876234654; 0877492402, 7 (седем) дни в седмицата.
Характеристики:
Максимална скорост на download: до 15 Mbps
Максимална скорост на upload: до 10 Mbps
Частен статичен IP адрес: един брой
Трафик: Неограничен

ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП / NET 20
Месечен абонамент:
При срок на договор 12 месеца – 20.00 лева
Оборудване:
Оборудването се инсталира от представител/техническо лица от фирмата, като Абонатът
сам избира, моделът на рутера, предоставено от техническото лице на фирмата, или
ползва рутер, с който Абонатът разполага.
Еднократна такса за Wi-Fi рутер:
В зависимост от характеристиките и параметрите на рутера фирма „Интерлан БГ“ ЕООД
предлага различни модели рутери:
*Рутер с 2 антени – 30.00 лева
*Рутер с 3 антени – 45.00 лева
*Рутер с 4 антени – 70.00 лева
Всякакви въпроси от страна на Абоната относно инсталирането на оборудването за
услугата ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ могат да се отправят на телефоните за Обслужване на
клиенти и техническа поддръжка: 0876234654; 0877492402, 7 (седем) дни в седмицата.
Характеристики:
Максимална скорост на download: до 25 Mbps
Максимална скорост на upload: до 15 Mbps
Частен статичен IP адрес: един брой
Трафик: Неограничен
ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП / NET 24
Месечен абонамент:
При срок на договор 12 месеца – 24.00 лева
Оборудване:
Оборудването се инсталира от представител/техническо лица от фирмата, като Абонатът
сам избира, моделът на рутера, предоставено от техническото лице на фирмата, или
ползва рутер, с който Абонатът разполага.
Еднократна такса за Wi-Fi рутер:
В зависимост от характеристиките и параметрите на рутера фирма „Интерлан БГ“ ЕООД
предлага различни модели рутери:
*Рутер с 2 антени – 30.00 лева
*Рутер с 3 антени – 45.00 лева
*Рутер с 4 антени – 70.00 лева
Всякакви въпроси от страна на Абоната относно инсталирането на оборудването за
услугата ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ могат да се отправят на телефоните за Обслужване на
клиенти и техническа поддръжка: 0876234654; 0877492402, 7 (седем) дни в седмицата.
Характеристики:
Максимална скорост на download: до 35 Mbps
Максимална скорост на upload: до 20 Mbps
Частен статичен IP адрес: един брой
Трафик: Неограничен

ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП / NET 25
Месечен абонамент:
При срок на договор 12 месеца – 25.00 лева
Оборудване:
Оборудването се инсталира от представител/техническо лица от фирмата, като Абонатът
сам избира, моделът на рутера, предоставено от техническото лице на фирмата, или
ползва рутер, с който Абонатът разполага.
Еднократна такса за Wi-Fi рутер:
В зависимост от характеристиките и параметрите на рутера фирма „Интерлан БГ“ ЕООД
предлага различни модели рутери:
*Рутер с 2 антени – 30.00 лева
*Рутер с 3 антени – 45.00 лева
*Рутер с 4 антени – 70.00 лева
Всякакви въпроси от страна на Абоната относно инсталирането на оборудването за
услугата ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ могат да се отправят на телефоните за Обслужване на
клиенти и техническа поддръжка: 0876234654; 0877492402, 7 (седем) дни в седмицата.
Характеристики:
Максимална скорост на download: до 45 Mbps
Максимална скорост на upload: до 25 Mbps
Частен статичен IP адрес:един брой
Трафик: Неограничен
ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП / NET 30
Месечен абонамент:
При срок на договор 12 месеца – 30.00 лева
Оборудване:
Оборудването се инсталира от представител/техническо лица от фирмата, като Абонатът
сам избира, моделът на рутера, предоставено от техническото лице на фирмата, или
ползва рутер, с който Абонатът разполага.
Еднократна такса за Wi-Fi рутер:
В зависимост от характеристиките и параметрите на рутера фирма „Интерлан БГ“ ЕООД
предлага различни модели рутери:
*Рутер с 2 антени – 30.00 лева
*Рутер с 3 антени – 45.00 лева
*Рутер с 4 антени – 70.00 лева
Всякакви въпроси от страна на Абоната относно инсталирането на оборудването за
услугата ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ могат да се отправят на телефоните за Обслужване на
клиенти и техническа поддръжка: 0876234654; 0877492402, 7 (седем) дни в седмицата.
Характеристики:
Максимална скорост на download: до 55 Mbps
Максимална скорост на upload: до 30 Mbps
Частен статичен IP адрес: един брой
Трафик: Неограничен
ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП / NET 36
Месечен абонамент:
При срок на договор 12 месеца – 36.00 лева
Оборудване:
Оборудването се инсталира от представител/техническо лица от фирмата, като Абонатът
сам избира, моделът на рутера, предоставено от техническото лице на фирмата, или
ползва рутер, с който Абонатът разполага.
Еднократна такса за Wi-Fi рутер:
В зависимост от характеристиките и параметрите на рутера фирма „Интерлан БГ“ ЕООД
предлага различни модели рутери:
*Рутер с 2 антени – 30.00 лева

*Рутер с 3 антени – 45.00 лева
*Рутер с 4 антени – 70.00 лева
Всякакви въпроси от страна на Абоната относно инсталирането на оборудването за
услугата ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ могат да се отправят на телефоните за Обслужване на
клиенти и техническа поддръжка: 0876234654; 0877492402, 7 (седем) дни в седмицата.
Характеристики:
Максимална скорост на download: до 65 Mbps
Максимална скорост на upload: до 35 Mbps
Частен статичен IP адрес: един брой
Трафик: Неограничен

*Тарифните планове са индивидуални спрямо населеното място
*За всеки допълнителен статичен IP адрес към плана се доплащат по 5.00 лева
на месец

